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Procházka historií Horního námûstí

Sv. Roch – patron poutníkÛ a nemocn˘ch, zobra-
zen, jak ukazuje na morovou ránu na koleni,
vedle nûj stojí pes, barokní socha z roku 1717

Pfierovsk˘ zámek – nejv˘znamnûj‰í a nej-
rozsáhlej‰í budova na Horním námûstí,
renesanãní zámek, jenÏ dal pfiebudovat
Karel star‰í ze Îerotína, stojící v místech
star‰í stavby z 11. století, mnohokrát pfie-
stavován, poslední stavební oprava probû-
hla v letech 1996–2011

DÛm ã. 35 – b˘val˘ hostinec „U T‰ponÛ“, pÛvodnû
v jádru stfiedovûk˘ objekt, jenÏ stál pfii hradebním pfiíko-
pu, kter˘ byl ve 30. letech 20. století zastavûn

Domy ã. 33 a 32 – dva
mû‰Èanské domy typic-
ké fasádami pro období
pozdního baroka, v jád-
ru s dochovan˘mi stfie-
dovûk˘mi stavebními
konstrukcemi

DÛm ã. 31 – tzv. „Korvínsk˘“ dÛm, jenÏ
je v˘znamn˘m dokladem mû‰Èanského
domu „palácového typu“ s erby majitelÛ
(rodu Bíl˘ch) na vstupním portále.
Legenda o pobytu krále Matyá‰e Korví-
na v tomto domû nebyla prameny pro-
kázána, pfiesto se jeho pfiíjmení vÏilo jako
pojmenování objektu

DÛm ã. 26 – pÛvodnû
mû‰Èansk˘ dÛm tzv. „prÛ-
jezdového typu“, v suteré-
nu s unikátnû dochovan˘-
mi stavebními substrukce-
mi pÛvodního stfiedovûké-
ho pfierovského hradu

Kaple sv. Jifií – v jádru církevní stavba
z první tfietiny 12. století, za husitsk˘ch
válek pobofiena a v baroku opûtovnû
vystavûna, novodobû pfiestavûna na pfie-
lomu 19. a 20. století

DÛm ã. 8 a 9 – dÛm ã. 8, pÛvodnû
stfiedovûk˘ objekt, znám˘ spí‰e v 19.
století znám˘m hostincem „U kapliã-
ky“ a rovnûÏ kinem „Orania“; dÛm ã.
9, dispoziãnû podobn˘ jako objekt ã. 31
(tzv. Korvínsk˘ dÛm), má dochovan˘
renesanãní mázhaus, v Pfierovû s oje-
dinûl˘mi hfiebínkov˘mi klenbami

DÛm ã. 10 – b˘valá Hornomûstská radnice,
pÛvodnû ‰lechtick˘ dÛm, odkoupen˘ pfierovskou
obcí pro radniãní úãely na konci 15. století. Od
roku 1877 zde bylo umístûno napfiíklad pfierov-
ské gymnázium, Ïily zde i v˘znamné osobnos-
ti nejen pfierovského kulturního Ïivota – básník,
novináfi, dramaturg, hudebník a reÏisér Jifií
Mahen a akademick˘ malífi Marcel Krasick˘

Domy ã. 11 a 12 – dva
pÛvodnû mû‰Èanské domy
s barokními fasádami, oba
charakteristické pÛvodnû
renesanãním podloubím, jeÏ
do konce 19. století bylo sou-
ãástí vût‰iny mû‰Èansk˘ch
budov na Horním námûstí

Socha Jana Blahoslava
– socha Jana Blahoslava
od sochafie a grafika Fran-
ti‰ka Bílka z roku 1923

Horní námûstí s lipami
– nacházela se zde ka‰na,
jeÏ slouÏila jako rezervo-
ár pitné vody pro obyva-
tele Horního mûsta

DÛm ã. 18 – pÛvodnû stfie-
dovûk˘ dÛm s podloubím,
jenÏ bylo zastavûno na kon-
ci 19. století, a úzkou chod-
bou – fortnou, jeÏ ústila
jako v˘padní branka k fiece
Beãvû. V domû Ïil literární
historik Jan Kabelík

Hradby – nejstar‰í hradební zdivo obepínající tzv. pfierovsk˘
kopec bylo dfievûné, kamenné hradby byly stavûny od pfielo-
mu 14. a 15. století. Poãátky stavby nám znám˘ch a v Pfiero-
vû dochovan˘ch hradeb pochází z konce 15. století
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