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     Kdo čeká brilantní rozbor dochovaných archivních pramenů, bude zklamán, naopak 

poučený zájemce o historii Přerova si pomyslí: Tak to budeme rychle hotovi. Jako obvykle, 

pravda je někde uprostřed. 

     Skutečností je, ţe Přerov je na archivní prameny velmi chudý, a to především ve srovnání 

s jinými královskými městy na Moravě, popř. v Čechách. Můţeme uvést, ţe pouze v případě 

listin snese srovnání s jinými královskými městy.
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 Listiny lze studovat ve standartních edicích 

Codex diplomaticus. Nejstarší listiny dochované ve fondu Archiv města Přerov jsou z roku 

1436. V první z 1. října 1436, vydané v Praze, Zikmund, český král a římský císař, vyhlásil 

Vokovi ze Sovince amnestii a městu Přerovu svobodné přijímání podobojí. O dva dni později 

totéţ potvrdil v Brně Albrecht, moravský markrabě.
 

     Katastrofální je stav v dochování městských knih z tohoto období. Vlastně bychom měli 

říci, ţe se jedná o nedochování, protoţe skutečně není dispozici ţádná soudní kniha, která by 

informovala o prodeji nemovitostí, vzdání majetku, obsahovala záznamy o dluzích i trestných 

činech. Jsme tak ochuzeni o mnoţství údajů k městskému místopisu i prosopografii 

jednotlivých měšťanů. Stejné je to v případě knih městských počtů, rovněţ za normálních 

okolností bohatého zdroje poznání sociální diferenciace obyvatel města a také nástroje 

k poznání stavebního vývoje. Tento stav je umocněn tím více, ţe ani pro následující období 

raného novověku se nedochovalo o mnoho více. Vlastně se v případě Přerova jedná o 

gruntovní knihu, dva svazky z let 1552–1609 a 1554–1642, sirotčí registra (s indexem) 1583–

1663 a knihu svatebních smluv (s rejstříkem abecedně-jmenným) 1614–1802. 

     Mimo přerovský archiv se v případě archivních pramenů jedná především o zápisy soudu 

v zemských deskách od roku 1348, které jsou doplňovány údaji z knih půhonných a 

nálezových. Vyprávěcí prameny zcela chybí, snad s výjimkou zápisů o povinnostech okolních 

obcí při opevňovacích pracích kolem Přerova, které zachycují poměry ze začátku 14. století, 

ale jde o opisy z 2. poloviny století následujícího. Dochovaly se v knihách půhonných a 

nálezových a rovněţ v několika víceméně stejných verzích v tzv. pernštejnských kodexech. 

Určité pamětní zápisy jsou dochovány v přerovské knize památní, zaloţené v 1. polovině 17. 

století, která vznikla z činnosti městského úřadu v Přerově, ale nyní je uloţena v Moravském 

zemském archivu v Brně ve sbírce rukopisů. Její současný opis získal přerovský děkan Ignác 

Zavřel, doplnil o některé další zápisky a přes jeho bratra Cypriána Zavřela, pitínského faráře, 

se pak rukopis dostal do Bojkovic.
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                                                                    *** 

       Studium dějin měst se pohybuje v určitých ustálených okruzích. Starší je právní výklad, 

zaměřený na zakladatele měst a městskou ústavu. Z toho pohledu bylo město nazíráno jako 

jednotlivost a méně jako součást většího systému v krajinných a přesahujících dimenzích.  

V bádání o počátcích měst ve střední Evropě se ale prosazuje stále více poznání, ţe města 

nebyla zaloţena prostřednictvím jednorázového aktu jako projev panovnické vůle, nýbrţ ţe 

jejich vznik byl dlouhodobější proces růstu s celou řadou vývojových stádií. Můţeme také 

říci, ţe dřívější převládající otázka po zakladateli města je nahrazena hledáním 

hospodářských, společenských a panovnických sil, které se podílely na vzniku městského 

půdorysu. 

      Při řešení městských forem se dostávalo do protikladu pojetí, chápající vznik města jako 

jednorázový akt, s pojetím, předpokládajícím několik postupných kroků. Jinak vyjádřeno, lze 

rozlišit města rostlá, nebo plánovaná, vzniklá na zeleném drnu. 

     V případě Přerova vytvořil určitý model na základě předchozích prací a svého studia 

profesor Ladislav Hosák a na něj navázal Antonín Roubic. Toto pojetí vycházelo ze 



zdůraznění právního aktu povýšení na město a z toho vyplývající jednorázovosti a 

plánovitosti vzniku města. Ve zkratce lze říci o tomto modelu následující. Ladislav Hosák 

předpokládal, ţe před polovinou 11. století, ale zřejmě nejméně hned na počátku 11. století 

došlo k významným přesunům ve správních sídlech, např. Mikulčice byly vystřídány 

Hodonínem, Pohansko Břeclaví, Hradiště u Znojma Znojmem, Staré Zámky u Líšně Brnem, 

Velehrad Spytihněví, Hradisko u Olomouce Olomoucí a hradisko v Předmostí Přerovem. 

Zdůraznil konfiguraci obchodních cest v době od 10. do 12. století, sbíhajících se k přechodu 

přes Bečvu v místě stráţeném z jedné strany předmostským kopcem a z druhé kopcem, 

v místech dnešního Horního náměstí. 

      Listinou z roku 1141 olomoucký biskup Jindřich Zdík oznámil přenesení biskupského 

sídla v Olomouci od kostela sv. Petra ke kostelu sv. Václava. Součástí listiny je seznam statků 

olomoucké diecéze zahrnující více neţ 200 lokalit, jeţ jsou děleny podle obvodů šesti 

velkofarních kostelů – v Olomouci, Přerově, Spytihněvi, Břeclavi, Brně a Znojmě.
 
 Biskup 

Jindřich Zdík dal zároveň podnět k přetvoření této církevní organizace v systém arcijáhenství, 

v jehoţ čele stáli arcijáhni, kteří zároveň působili jako kanovníci olomoucké kapituly. První 

písemná zmínka o moravských arcijáhnech pochází aţ z roku 1174, roku 1207 se poprvé 

jmenují arcijáhenství olomoucké, přerovské, břeclavské a znojemské. 

      Kostel zmiňovaný v listině Jindřicha Zdíka charakterizoval Ladislav Hosák jako 

velkofarní kostel přerovského hradského obvodu. Povaţoval za něj při hradě stojící románský 

kostelík sv. Jiří čtvercového půdorysu s půlkruhovým kněţištěm, do něhoţ měli za 

bohosluţeb přístup jen feudálové, zatím co obecný lid byl shromáţděn před kostelíkem. 

Správcem hradního kostela měl být arcijáhen, který byl i členem olomoucké kapituly a 

správcem církevního majetku v hradském obvodu.  

     Otázkou preurbánního sídliště se profesor Hosák nezabýval, přerovský kopec v jeho 

chápání byl mocenským centrem, na němţ předpokládal v místech dnešního zámku hradní 

sídlo. Profesor Hosák ztotoţnil lokalitu Pirilo, která se objevuje v uherských pramenech 

v souvislosti s vpádem Uhrů na Moravu v roce 1253, s Přerovem, čímţ byl poprvé 

v pramenech zdůrazněn vojenský význam místa.  

      Přemysl Otakar II. udělil 28. ledna 1256 Přerovu městské právo olomoucké. Citujeme 

z Hosáka: „Přerov byl potud jen trhovou vsí, nyní se stával po stránce právní městem. Došlo 

tu k nové lokaci, kterou po stránce půdorysu umožnilo úplné zničení starého Přerova. 

Stavební parcely byly nově vyměřeny, takže půdorys města byl pak celkem pravidelný. Pod 

hradem vzniklo čtvercovité náměstí a několik pravidelných ortogonálně vybíhajících ulic, 

které přiléhaly k náměstí. Z půdorysu je zřejmé, že bylo plánováno město menší, nejvýše 

střední velikosti. Lze předpokládat, že za této lokace vznikl stranou náměstí i kostel sv. 

Vavřince, zatím filiální, jako kostel městký, neboť hradní kostelík sv. Jiří již nepostačoval 

zvýšenému počtu obyvatelstva...“ 

      Hosák dále uvedl, ţe prameny z prvé poloviny 14. století se převáţně týkají kostela sv. 

Vavřince, i kdyţ v nich důsledně pouţívá výrazu capella – kaple. Vedle známých skutečností 

týkajících se praţských mansionářů Hosák psal, ţe vznik kostela sv. Vavřince při lokaci města 

podporuje i skutečnost, ţe výroční trh v Přerově se konal při sv. Vavřinci. Tomu neodporovalo 

to, ţe v Přerově byl tento trh markrabětem Janem Jindřichem potvrzen daleko později, listinou 

datovanou na Přerově 15. května 1355.   

     Záznamy o robotách k Přerovu z 15. století, o kterých učinil Ctibor z Cimburka roku 1485 

vyznání před pány na obecném sněmu v Brně a podruhé roku 1489 zaznamenáním vypsání z  

přerovských městských knih, povaţovali výše uvedení autoři za mimořádně významné.     

Bylo poukazováno na to, ţe právě po husitských válkách a pak po válkách uherských, jimiţ 

Morava velmi utrpěla a byla vylidněna, docházelo k rozšiřování některých moravských měst o 

nové město. K takovému rozšíření došlo ve Stráţnici, Velkém Meziříčí, Břeclavi, Prostějově, 

nedalekém Tovačově a konečně i Přerově. O rozšíření Přerova usiloval jiţ Ctibor Tovačovský 



z Cimburka, ale bez úspěchu. Teprve za Viléma z Pernštejna došlo nejen k přestavbě hradu, 

ale i k rozšíření města o tzv. Horní město.  

     Bylo na první pohled zřejmé, ţe jde o dokument vysoké důleţitosti, kde je moţné se 

seznámit se jmény známými ze zápisů do zemských desek z 80. let 14. století. S odkazem na 

výskyt „lidí staroţitných“ bylo usuzováno, ţe vznik zápisu je nutno poloţit do počátku 15. 

století, ale před rok 1410, pokud ještě byl na Moravě samostatný markrabí. Nápadná byla ta 

věc, ţe mezi obyvateli města měla velkou převahu česká jména, coţ je ještě patrnější u 

konšelů, opačně na předměstí (na Šířavě) převládala jména německá. To vedlo Hosáka 

k závěru, ţe teprve při vysazení města roku 1256 vznikla Šířava jako selská obec u města a 

byla patrně částečně kolonizována Němci. 

     V době, kdy přerovský hrad měl funkci pevnosti, bylo na kopci v okolí hradu volné 

prostranství, aby nepřítel dobývající hrad nemohl vyuţít domů. Nová střelná zbraň 

znehodnotila tuto funkci hradů, z hradů u měst se stávaly zámky a tak bylo i v Přerově. 

Naproti tomu bylo nejvhodnější rozšířit město právě o osazení tohoto kopce.
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Kostel 

 

     Poprvé v roce 1999 ve Sborníku Státního okresního archivu Přerov, a pak v několika 

dalších článcích jsem se snaţil poukázat na nedostatky takového výkladu vzniku a dalšího 

vývoje města Přerova. Zároveň jsem podal svůj výklad toho, jak se utvářel přerovský městský 

organismus. K definici městského prostoru nám slouţí několik konstant jako topografických 

předpokladů: povaţujeme za ně ulici, hrad a kostel.
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     V  prostoru, v němţ podle předpokladu došlo ke vzniku města, máme nejstarším 

pramenem z roku 1141 doloţené informace o velkofarním kostelu. Biskup Zdík dal podnět k 

přetvoření moravské církevní organizace v systém arcijáhenství, v jehoţ čele stáli arcijáhni, 

kteří zároveň působili jako kanovníci olomoucké kapituly. Roku 1207 se poprvé jmenují 

arcijáhenství olomoucké, přerovské, břeclavské a znojemské. Sídlo přerovského arcijáhna, 

pokud zde sídlil, bylo u kostela, který stál v místech dnešního kostela sv. Michala na Šířavě. 

Jako první z přerovských arcijáhnů, kteří byli zároveň členy olomoucké kapituly, byl znám 

přerovský arcijáhen Boček, který byl svědkem, kdyţ roku 1207 Přemysl Otakar I., český král, 

rozmnoţil olomouckému kostelu dřívější svobody. V roce 1196 byl v listině uveden pouze 

jako arcijáhen.   

     V roce 1208 olomoucký biskup Robert spojil dvě biskupské vesnice se dvěma vesnicemi 

Orfana, syna Gothartova, přičemţ mezi svědky se objevuje kanovníka a arcijáhen Esau, který 

byl o rok dříve ve výše zmiňované listině Přemysla Otakara I. jmenován arcijáhenem 

břeclavským. Dále je zmiňován v roce 1237, 1238. Předpokládáme, ţe úřad zastával i v roce 

1240. Zemřel dle údajů olomouckého nekrologia 16. září 1252. Ezau se jmenuje arcijáhenem 

přerovským také k roku 1203, ale jde o falzum, vyhotovené po polovině 13. století. Podobně 

je falzem 2. poloviny 13. století listina hlásící se k r. 1238, v níţ se jmenuje Esau, olomoucký 

kanovníka a archipresbyter přerovské provincie. Kdyţ v roce 1243 Konrád, olomoucký 

biskup, potvrdil připojení špitálu sv. Ducha ve Starém Brně se všemi jeho drţbami ke špitálu 

sv. Jana v Praze, za svědka si mimo jiné vyvolil magistra Viléma, arcidiákona přerovského. 

Přerovské arcijáhenství zmiňovali Tobiáš, praţský probošt, Heřman, litoměřický probošt, a 

Radoslav, praţský arcijáhen, soudcové delegovaní od papeţské stolice, kdyţ exkomunikovali 

škůdce beneficií olomouckého kostela, někdy mezi lety 1246–1247. Mezi svědky v listině 

Přemysla Otakara II., českého markraběte a rakouského vévody, z roku 1253, jíţ dal 

Pardusovi, olomouckému komorníku, ves Vsisko do dědičného drţení, se objevuje i 

přerovský arcijáhen Jan. Uvádí se ještě 1263, pak byl arcijáhenem olomouckým a připomíná 

se naposledy roku 1272. Těšil se velké přízni u krále Přemysla Otakara II a roku 1267 se 

zúčastnil královského poselství do Říma. Bruno, olomoucký biskup, potvrdil roku 1266 



zaloţení beneficia u olomouckého kostela s prebendou v Krčmani od Benedy z Dubicka, 

svědkem byl magistr Hejdolf, přerovský arcijáhen, stejně roku 1268. Dětřich, olomoucký 

biskup, potvrdil v roce 1297 narovnání a svou dohodu s Měškem, těšínským vévodou, o 

hranicích Polska a Moravy, uzavřenou prostřednictvím Boleslava, opolského vévody. Mezi 

svědky se objevil magistr Ambroţ. Vydavateli listiny hlásící se k roku 1302 týkající se 

zaloţení oltáře sv. Matouše a určené Mikulovi z Pavlovic, byli Ondřej, olomoucký arcijáhen, 

a Bartoloměj, přerovský arcijáhen. Ve skutečnosti Boček chybně vročil listinu k roku 1302 

místo k roku 1332, takţe Bartoloměj z Pavlovic se jmenuje arcijáhenem přerovským aţ 

v listinách z roku 1326 a 1339, roku 1340 byl jiţ proboštem olomoucké kapituly. V roce 1362 

byli Vrativoj, děkan praţského kostela, Bušek, kouřimský arcijáhen, a Ctibor, sakristián 

praţského kostela, vykonavateli poslední vůle po Janu Pavlovi, přerovském arcijáhnu a 

praţské kanovníku. Wolfram, oficiál biskupské kurie v Olomouci a přerovský arcijáhen, roku 

1363 dosvědčil, ţe Petr, olomoucký scholastikus, si koupil dvůr v Drozdovicích. Po smrti 

Wolframa z Panovic se stal roku 1370 arcijáhnem Raimund, syn Martina z Pravlenic. Řehoř 

XI., římský papeţ, daroval roku 1372 Matyášovi z Mutěnína, praţskému kanovníkovi a 

přerovskému arcijáhnovi, kanovnictví a prebendu u kostela ve Vratislavi. Přerovský arcijáhen 

Sander Rambow, oficiál olomouckého biskupa, rozhodl v roce 1373, ţe dům vdovy Merly 

v Olomouci má po její smrti připadnout klášteru sv. Jakuba a ještě 1399 Sander Rambow, 

rodák z Braniborska. Římský papeţ Řehoř XI. dal Jakubu Stičkovi, knězi olomoucké diecéze, 

roku 1377 beneficium k uţitku kláštera sv. Marie ve Vizovicích, a to s vědomím probošta a 

děkana kostela sv. Mořice v Kroměříţi, zároveň přerovského arcijáhena. V roce 1400 Johan 

Kbel, oficiál praţského arcibiskupství, rozhodl spor mezi Mikulášem Valdinem, přerovským 

arcijáhnem, a Hanuškou, bývalým purkrabím na Dobříši.
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      Církev měla nepochybně v počátcích města velký význam pro rozvoj celého sídla, na 

nejstarší známé městské pečeti, jejíţ otisk se nám dochoval na listině z roku 1489, jsou v 

pečetním poli zobrazeny dvě kostelní věţe s vysokými kuţelovitými střechami, zakončené 

výrazným kříţkem.
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     Jiţ někteří starší autoři poukazovali na starobylost dnešního kostela sv. Michala na Šířavě a 

přisuzovali mu původní velkofarní funkci. Zvláště v článku Náboţenské poměry v Přerově do 

konce 16. století, jsem se snaţil tento předpoklad potvrdit. Vyšel jsem ze znění záznamu 

prvního protireformačního katolického faráře Jana Tančíka v nejstarší přerovské matrice, 

zaloţené r. 1634, s názvem „Názorné vysvětlení ve věci desátků, které mají být stanoveny pro 

Přerovské. A rovněž rozumné a spravedlivé důvody, pro které mají být stanoveny desátky pro 

katolické faráře“. Tančík se hned v úvodu zmínil o tom, ţe povinnost Přerovských odvádět 

desátky se děje na základě práva, které bylo „zapsáno zakladateli přerovského kostela, 

postaveného mimo město, ba i přijatého předchozími katolickými faráři. 2. Poznává se, že 

přerovská fara původně katolická, až dosud mimo město existující, od které byli jmenováni 

arcidijáhni přerovského kraje, neměla horší podmínky a nebyla bez desátků. Je pravda, že 

děkanství bylo zaopatřeno výnosy z půdy. 3. Z vesniček k řečené farnosti přináležejících, nyní 

z větší části opuštěných /Kozlovice, Ţelátovice, Újezdec, půl Bochoře/, byly placeny jisté a 

vymezené desátky podle poměru polí jak katolických tak pseudofarních, a také jsou skutečně 

placeny. Tedy ani přerovští obyvatelé, zvláště však Šířavští, přední členové tohoto kostela, na 

jejichž půdě byl vystavěn farní kostel, nemohli být osvobozeni od placení desátků, jestliže ne 

větší měrou, přece tedy stejným dílem s ostatními farníky.“
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     Vedle skutečností, naznačených ve výše citovaném článku, potvrzuje nově farní funkci 

kostela na Šířavě ţádost Jakuba ze Senice, kněze v olomoucké diecézi. Jakub ze Senice chtěl, 

aby mu bylo dáno právo na vše, co před svou smrtí drţel Václav, řečený Vad, ve farním 

kostele na Šířavě a o co vedli mezi sebou spor. Příjem nepřekročil ročně 40 zl. Apoštolský 

stolec rozhodl v jeho prospěch 28. listopadu 1421. Spolu s dalšími níţe uvedenými fakty lze 



povaţovat velkofarní a posléze farní funkci církevní budovy v místech dnešního kostela sv. 

Michala do začátku 16. století za velmi pravděpodobnou.
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      Je příznačné pro dějiny Přerova, chudé na dochovaný pramenný materiál, ţe prvním 

jménem známým přerovským farářem byl Petr z Bílovce, který se objevuje v listině z roku 

1331, v níţ jej Mechtylda, abatyše oslavanského kláštera, a mistr Zdislav, správce kostela 

v Troskotovicích, ustanovila za rozhodčího ve svém sporu o desátky.
10

 Jinou zmínkou o 

existenci fary v Přerově je odkaz ve věnování Bočka z Labut pro lipenský kostel z roku 1407. 

Pro vydrţování kaple a kaplana při kapli Panny Marie věnoval mimo jiné dvůr v Tučíně se 

všemi přináleţitostmi, včetně půl lánu ve vlastnictví Martina z Tučína, kromě 8 grošů z toho 

půllánu, které měl platit Martin a jeho následovníci přerovské faře a faráři kaţdým rokem.
11

  

     Jiná církevní stavba je v pramenech označována jako kaple sv. Vavřince, a to poprvé 

v roce 1324 jako vůbec nejstarší v pramenech zmiňovaná přerovská církevní stavba 

s patrociniem, ovšem bez uvedení místa, na kterém v městě stála. V listině ze 17. března 1324 

papeţ Jan XXIII. udělil Menhartovi, synu Mikuláše z Prahy, který uţ byl přijat praţskou 

kapitulou za kanovníka, na přímluvu českého krále Jana Lucemburského provizi, čili 

expektativu (nárok na některé uprázdněné beneficium), na zvláštní prebendu (důchod spojený 

s výkonem církevního úřadu), aţ se nějaká uvolní. Mimo to, jak z listiny vyplývá, si mohl 

podrţet kapli sv. Prokopa na Starém Brně a sv. Vavřince v Přerově, kterou tedy jiţ před tím 

spravoval, a obedience v blíţe neurčitelném místě. O osobě Menharta bohuţel není nic 

bliţšího známo, V. V. Tomek v Dějinách Prahy zmiňuje, ţe Menhart byl praţským 

kanovníkem před rokem 1336. V dodatku listiny papeţ nařizuje představené kláštera Králové 

na Starém Brně, opatu strahovského kláštera v Praze a děkanu kroměříţského kostela, aby 

zajistili převzetí uvedené prebendy, uvolní-li se v době papeţské rezervace. Z toho by se dalo 

usuzovat, ţe v té době byla přerovská kaple v drţení strahovského kláštera.
 
Patronátní právo 

k ní měl panovník, jak zjišťujeme podle okolností, za nichţ byla dána k uţívání praţským 

mansionářům, poprvé roku 1348, dále 1357 a 1388. V pozdějších pramenech se o ní mluví 

jako o „capella regia“.  

     Další skutečnosti se dovídáme v nově uveřejněném přepisu buly papeţe Benedikta XII. 

z 9. srpna 1338, na jejímţ základě se dostalo Velislavovi (Hajnův) ze Sedlčan kanovnictví 

v praţském kostele s prebendou, a to v souvislosti s povýšením Karlova kancléře Mikuláše 

z Brna na tridentského biskupa. Nové kanovnictví dostal Velislav na přímluvu krále Jana. 

Přitom mu nebylo, jak se obvykle zdůrazňovalo, na překáţku kanovnictví ve vyšehradském 

kostele a fara ve Vodňanech a kaple v Přerově, s tou však podmínkou, ţe obě poslední 

prebendy opustí, jakmile se ujme praţského kanovnictví. 

     Víme, ţe Velislav v době, kdy dostal svou první exspektanci na prebendu vyšehradského 

kostela od Jana XXII. 29. srpna 1334, dosud neměl ţádné beneficium. Zmiňovaný farní kostel 

ve Vodňanech a kapli v Přerově, které měly královský patronát, získal proto aţ po tomto datu.  

     Velislav byl notářem, protonotářem a diplomatem Karla IV. (1334–1362), kanovníkem 

kapituly sv. Víta a u Všech svatých na Praţském hradě, děkanem kapituly v Sadské (1354–

1362), pak u sv. Apolináře v Praze (do 1364), ale také milovníkem iluminátorského umění, 

donátorem výpravné ilustrované bible, podle nějţ je označována biblí Velislavovou.
12 

      K určení, o kterou církevní stavbu z těch v současném Přerově existujících jde, nám 

poslouţí zápisy z roku 1691, které pořídil přerovský děkan Jan Anastasius Tichý. Ve 

stručnosti je zde uvedeme. Přerovský farní kostel stojící v Dolním městě byl zaslíben sv. 

Vavřinci, ale o jeho konsekraci (tj. aktu posvěcení) nebylo nic známo. Dokonce bylo odjinud 

naopak zjevné, ţe kdysi (jak informují staří obyvatelé) to bylo posvátné místo luteránů a 

kalvinistů. Druhý kostelík na Šířavě byl faráři při uvedení do úřadu dán jako komenda (tj. 

propůjčeny příjmy plynoucí z kostela), byl pod Dolním městem na začátku předměstí zvaného 

Šířava, ve jméno sv. Michala archanděla, jemuţ byl také zasvěcen starobylý hlavní oltář. Na 

hřbitově, který se rozkládal kolem kostela, se pochovávali od starodávna všichni zemřelí, jak 



z města, tak z předměstí i z vesnic. O třetím přerovském kostelu, řečeném zbor, u mostu a 

brány Dolního města se říkalo, ţe je zasvěcen sv. Markovi Evangelistovi, a dříve v něm 

konali své obřady pikardité jako by ve své svatyni. Čtvrtý přerovský kostelík byl postaven na 

náměstí Horního města. Někteří říkali, ţe je zaslíben sv. Vavřinci mučedníku, jiní zase, ţe 

kdysi byl onen kostelík, či spíše kaple zaslíben sv. Jiří. Byla v něm hrobka rodiny Přepických. 

Měl svůj malý starobylý oltář, ale ţádnou další výbavu potřebnou k bohosluţbám, a to 

z důvodů válečných událostí. Nad to v něm byly dva větší zvony, které byly před vypálením 

Horního města zavěšovány do vedle stojící brány.
13

  

      Jistotu v určení kostela nám poskytuje listina z 8. září 1583, v níţ Jan z Pernštejna povolil 

Johance Trčková z Lípy, aby její tělo po smrti bylo pohřbeno v kostelíku u svatého Vavřince 

na kopci, kde jiţ byli pochováni její manţel Zdeněk Říčanský Kavka z Říčan, syn, dcera, 

předchozí manţelka Zdeňka Říčanského a syn z onoho předchozího manţelství.
 
O tom, ţe se 

jedná o nynější kapli sv. Jiří, máme další hmotný důkaz v náhrobním kamenu, který byl 

v kapli objeven při její rekonstrukci v letech 1910–1912. Tehdy překrýval vchod do hrobky, 

nyní je vsazen do zdi u vchodu. Je na něm nápis, informující o tom, ţe zde byl pochován 

Zdeňkův syn Přemysl z Říčan, stár necelé dva roky, narozen 1577, zemřelý 1579.  

      Ke kapli přináleţely v roce 1388 Popovice u Kroměříţe a Popovice u Přerova, dvůr ve 

Vinarech a v Popovicích u Kroměříţe, dvě hospody v přerovském předměstí (Šířava). Podle 

dalších pramenů byl majetek kostela na Kopci zřejmě postupně Pernštejnem restituován a 

následně jím samým rozprodáván či směňován. Přerovské Popovice prodali mansionáři v roce 

1398 kroměříţské kapitule při kostele sv. Mořice. Odtud ves odkoupil v roce 1510 Vilém 

z Pernštejna spolu s jedním člověkem ve Vinarech a začlenil do přerovského panství. Stejně 

tak se stalo se dvorem ve Vinarech, který prodal Dobeš z Vinar purkmistru a přerovským 

konšelům 27. června 1509. Do zemských desek byl ale zapsán Vilémovi z Pernštejna, který 

daroval 23. srpna 1511 přerovskému špitálu horní louku od vinarského dvora leţící 

v Ţebračce a ještě prodal týţ den nivu od vinarského dvoru, leţící mezi rolí předmostskou a 

vinarskou, Janovi Březinovi v Předmostí. Listinou z 6. prosince 1512 Vilém z Pernštejna dal 

Matyáši Sudlicovi ze Ţernoví do nájmu „louku kněžskou na kopec Přerov a k tomu kostelu 

příslušející“, protoţe ten nechal pro polepšení obce postavit dvě chalupy v Nové ulici. Nájem 

činil 20 grošů českých a „pakli by kdy kněz u toho kostela nahoře psaného byl, tehdy ten plat 

knězi k tomu kostelu aby dáván byl…“ 
      

Dne 29. října 1538 byla uzavřena smlouva mezi Janem z Pernštejna a Kunšem z Vrchlabí a 

na Čekyni, podle níţ došlo ke směně tří lidí ve Vinarech, čtyř v Radvanicích a pěti v Zábeštní 

Lhotě, přináleţejících ke kopeckému kostelu a ve vlastnictví Jana z Pernštejna, za pět lidí 

Kunešových v Předmostí. 

     Tento kostel sv. Vavřince, dnešní kaple sv. Jiří, nebyl v pramenech do 17. století nikdy 

označen jako farní. Je moţné jej ztotoţnit s kostelem, o němţ se děje zmínka v úmrtní knize 

jednoty bratrské, podle nějţ první biskup jednoty Matěj Kunvaldský v roce 1500 „umřel 

v Lipníku, a do Přerova vyprovozen. A tu pochován v kostelíku bratrském na Kopci, znovu 

vystaveném, v němž ještě žádný položen nebyl.“ Z dopisu přerovského protireformačního 

faráře olomouckému generálnímu vikáři v roce 1653 máme zprávu, ţe v kostelíku na kopci 

konali pikardité své bohosluţby německy. „… ad unam Capellam in Superiori foro sitam, 

canentem omni proventu, in qua, Picartitae Idiomate germanico sua exercebant.“
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     Archeologická zjištění v případě nynější kaple sv. Jiří jsou neurčitá. Čeněk Staňa tvrdil ve 

své době, ţe stávající kostel byl postaven ve 2. polovině 13. století. Jiří Kohoutek, i kdyţ 

nevyvrátil tvrzení Čeňka Stani, předpokládá, ţe kostel vznikl na přelomu 15. a 16. století. 

Naposledy Rudolf Procházka spolu s archeology z přerovského muzea mluví o tom, ţe stavba 

kaple sv. Jiří nepochybně porušuje mohutné souvrství sahající aţ do vrcholného středověku, 

patrně aţ do 15. století, ale počátky kostelíka sotva sahající před 15. století.
15 



    Z dochovaných pramenů nelze učinit závěr o tom, zda kaple sv. Vavřince ze 14. a 15. 

století se nacházela v místech, kde byl postaven bratrský kostelík, současná kaple sv. Jiří. 

Slůvko vnově, lze chápat jak ve významu znova, tak i nově, čerstvě, nedávno. Z výše 

uvedeného se ale dá soudit, ţe současníky bylo místo vnímáno jako dosud pro účely církevní 

stavby nevyuţité, nebo ţe povědomí o dřívější církevní stavbě v těchto místech jiţ vymizelo. 

Slovní spojení „v němž ještě žádný položen nebyl“ nás vede k závěru, ţe šlo o stavbu novou, 

ne tedy rekonstrukci nějakého dříve pobořeného kostela. Dodejme, ţe mnoţství koster, 

druhotně přemístěných do základů nového kostelíka, můţeme vysvětlit tak, ţe při jeho stavbě 

byly ostatky mrtvých, pochovaných ve starším kostele sv. Vavřince, předpokládejme, ţe 

někde jinde na Horním náměstí, sem přeneseny. Také zasvěcení sv. Vavřinci na něj bylo 

přeneseno ve smyslu latinského translatio. Zmínku ve výše uvedené listině z 6. prosince 1512 

o tom, ţe u kostela na kopci nebyl kněz, můţeme vysvětlit tak, ţe Vilém z Pernštejna, který 

měl zřejmě patronát ke kostelu, nebral bratrské správce sboru, jimţ propůjčil kostel k uţívání 

v rámci své kolonizační koncepce, v úvahu. V ţádném případě nešlo o majetek zámecké 

kaple, jak měli někteří autoři snahu tvrdit.
 
 

     Dnešní farní kostel sv. Vavřince při náměstí T. G. Masaryka je aţ pozdější stavbou ze 

začátku 16. století. Máme o tom záznam z roku 1525 ve třech pramenech, z nichţ zde uvádím 

ten nejpodrobnější: „Léta Božieho tisícího pětistého dvacátého pátého ve štvrtek den svatých 

Crhy a Strachoty, dědicův moravských, za vysoce urozeného pana a pana Jana z Pernštejna a 

na Helfenštejně, jeho milosti pána a držitele města Přerova, a za faráře ty časy kněze 

Mikuláše z Skuče, za purgmistrův toho času Stražnitskeho, Jiřika Rybky; konšelův Martina 

Mikulášova, syna Jana Kokorského, Prokopa Soukeníka z Rájce, Valenty Soukeníka, Pavla 

Sladovníka, Matěje Lamiše, Bartoně Sladovníka, Šimka Hodináře z Zábečví, Jiříka Koblasova 

z Šířavy Ondruše, za fojta Jiříka Karáska, za písaře Jana Stojana, stal se základ kostela 

nového, kterýž jest založen ve jméno Pana Ježíše Krista ukřižovaného.“ Jednalo se o 

utrakvistický kostel pro většinové obyvatelstvo ve městě. Během 16. století se dějí zboţné 

odkazy na nový kostel. Velmi zajímavý je odkaz Doroty Čapalkové, jiţ po bitvě na Bílé hoře 

roku 1622: „Na kostel nový zdejší z té sumy, kterouž mám za obcí zdejší, poroučím 600 zl. Na 

kostel šířavský, aby se dal dobře opraviti, tolikéž z tejž sumy, kterouž mám za obcí zdejší, 

poroučím 500 zl.“
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     Rovněţ jednota bratrská nechala postavit pro své početně vzrůstající členstvo nový kostel. 

Základní kámen byl poloţen v roce 1564 přímo na levém břehu Bečvy z druhé strany kopce 

na den památky sv. Marka, ta tehdy připadla na středu 25. dubna. Dovídáme se o tom 

z pamětního zápisu, který obsahovala makovice sňatá v roce 1662 z kostelní věţe. 

Připomeňme, ţe ještě v roce 1653 se v souvislosti s tímto kostelem mluvilo o zasvěcení sv. 

Benediktu, takţe teprve po přečtení listiny z kostelní věţe určili za patrona kostela sv. Marka. 

Informace pramenů jsou zcela jednoznačné, tvrzení Jiřího Kohoutka o tom, ţe není známa 

doba jeho vzniku kostela a ţe jej nelze spojovat s bratrským sborem, je zcela mylná.
17

 

     V roce 1596, kdyţ získal přerovské panství Fridrich ze Ţerotína, a ještě jednou o rok 

později se v 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 zbor nový i starý, též 

dům bratrský a školu jejich při něm“. V tomto prameni jsou vypsány všechny církevní stavby, 

které koncem 16. století v Přerově stály, byly zde i ve stoletích následujících a s výjimkou 

bratrského sboru (později kostela sv. Marka, který v polovině 18. století vyhořel a v 80. letech 

téhoţ století byl zrušen a rozebrán) se dochovaly dodnes, to jest farní kostel sv. Vavřince 

poblíţ náměstí T. G. Masaryka, kostel sv. Michala na Šířavě a kaple sv. Jiří na Horním 

náměstí.
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Hrad 

 



     O podobě a poloze přerovského středověkého hradu nemáme ţádné informace ze 

soudobých pramenů. Raně středověká Morava v polovině 11. století byla v ohledu 

zeměpanské správy rozdělena na hradské obvody, z nichţ nejdůleţitější byla sídla tzv. 

kníţecích údělů – Brno, Olomouc a Znojmo. Mimo centra údělů lze jmenovat i další hrady – 

Přerov, Spytihněv a Břeclav v olomouckém kníţectví, Bítov na Znojemsku a patrně Bánov 

v provincii lucké, které má státní správně administrativní význam a představují centra 

hospodářsko-právně-vojenského obvodu. Centra údělů a tyto hrady se staly základem 

teritoriální správy markrabství, i kdyţ došlo k některým změnám středisek i teritoriálního 

rozsahu. 

      Kastelánská sídla charakterizovala stálá přítomnost usedlých řemeslníků. V soudobých 

písemných pramenech víme, ţe se zde nacházeli koţešníci, kováři, tesaři i lazebníci. Na 

důleţitých trhových místech se usazovali kupci a hospodští. Jádrem kníţecího sboru byli tzv. 

milites secundi ordini, čili řadoví příslušníci druţiny. Tvořili jádro hradské posádky. 

Důleţitou roli mělo podhradí s trhy, kde se směňovaly řemeslné a zemědělské výrobky. Při 

hradských centrech jiţ v průběhu 10. – 12. století vznikala trhová střediska, která dala 

namnoze příčinu k zaloţení města. 

     Přerovští kasteláni se připomínají v podstatě od počátku 13. století. Prvním z nich byl 

Blud, jehoţ zmiňuje falzum zhotovené někdy ve 14. století na jméno markraběte Vladimíra. 

Jindřicha s datem 1. září 1201 a poté obě pravé listiny krále a markraběte z 31. prosince 1213. 

Po Bludovi se objevil v roce 1222 společně s olomouckými a znojemskými úředníky Ctibor 

(Chistiborius), roku 1234 beneficiarius Gerhard, přičemţ i tenkrát šlo nejspíše o purkrabího, 

neboť v osobě lze rozpoznat předka pánů z Obřan Gerharda ze Zbraslavi, jenţ zastával 

v následném období (1236–1240) úřad purkrabího v Olomouci. Roku 1236 byl v Přerově 

purkrabím Viktor, Oneš, uvedený ve velmi nespolehlivé listině s datem 1. září 1250, 

náleţející, podoně jako další úředníci zde uvedení, nejspíše 40. létům. V dalším falzu se uvádí 

k 19. květnu 1251 jako purkrabí Blud z Jičína. V letech 1255–1256 zastával hodnost 

purkrabího Smil ze Střílek, roku 1266 Bohuše, zřejmě šlo Bohuše z Čeblovic, později 

z Drahotuš. Poté prameny o purkrabích přerovského hradu umlkly. 

     Podle Libora Jana nelze na Moravě prokázat správní kontinuitu hradských obvodů 

kryjících se podle názorů starších historiků se Zdíkovými arcijáhenskými obvody z roku 1141 

s provinciemi 13. století. Jako určující se pro administrativní vývoj Moravy ve 13. století jeví 

údělný systém, přičemţ nové provincie vznikající v prvních desetiletích tohoto věku byly 

vesměs deriváty ze starých údělů.
 
Za dobu, v níţ do spolehlivých psaných pramenů vstupuje 

přerovská provincie, můţeme označit právě polovinu 13. století. Vznik přerovské provincie 

byl procesem, který probíhal jiţ několik let před polovinou 13. století. Takovým způsobem 

vzniklo v průběhu první poloviny 13. století sedm moravských krajů. Tři z nich byly 

pokračovateli starých údělů (Olomoucko, Znojemsko, Brněnsko), další tři deriváty z těchto 

údělů ovšem nestejné kvality (Břeclavsko a Přerovsko od Olomoucka, Bítovsko od 

Znojemska), a Holasicko (Opavsko) prodělalo zvláštní, jiným provinciím nepodobný vývoj. 

Na počátku století stály vedle sebe tři bývalé úděly s Holasickem, které bylo zřejmě jen na čas 

podřízeno Olomoucku, aby se však profilovalo čím dále tím více samostatněji, ve druhém 

desetiletí se odpojilo od Znojemska Bítovsko, v průběhu dvacátých a třicátých let Břeclavsko, 

nejdříve jako věnné území, pak jako zvláštní úděl, a nakonec došlo k (částečnému) odpojení 

Přerovska od Olomoucka.
19 

    V roce 1295 se v pramenech objevil „zudarius prerowiensis“, kterým byl Předbor 

(Predborius). Víme, ţe roku 1282 vystupoval jako svědek Předbor z Ţelatovic, je také známo, 

ţe Předbor z Bolelouce byl olomouckým cúdařem v letech 1286–1297.
20

  Zajímavý je 

deskový zápis z roku 1379, ţe Johánek z Litenčic uznal právo Vlčka z Dobročkovic na svém 

nevelkém majetku (dvůr s křovinou a „kopcem“) v Počenicích Vlčkovi z Dobročkovic 

v přerovské cúdě, coţ doplňuje informace z roku 1373 svědčící o existenci menších zemských 



desek v Přerově. Kompetence menšího soudu se utvářela tak, jak uváděl Ctibor Tovačovský: 

soud slouţil především pro niţší šlechtu a pro kauzy, kdy se pohánělo o méně neţ deset 

hřiven.
21 

      V novější době známe některé purkrabí přerovského hradu. Roku 1354 byl markraběcím 

purkrabím Oldřich, syn Ješka z Kokor.
22

 Markrabě Prokop v listině z 12. května 1384 učinil 

slib Ješkovi z Třebošova, podle všeho purkrabímu na hradě Přerově, na jehoţ základě získal 

Ješek za věrné sluţby dvorec, náleţející k hradu Přerovu, se všemi svobodami, jichţ uţívali 

přerovští kasteláni, včetně lesů, do konce svého ţivota. Listinu vyhotovil Prokopův notář 

Ondřej, doloţený v jeho kanceláři jiţ od roku 1382. Z dalšího vyplývá, ţe dvorec leţel 

v Předmostí a dar potvrdil také markrabě Jošt, jehoţ listina se však nezachovala, ale svědčí o 

ní zápis v zemských deskách: „Marchio Jodocus Jesschiconi de Trzebesaw et suis heredibus 

Curiam allodialem, que olym ad Castrum Prerowiense spectauit, intabulari mandauit cum 

omnibus suis pertinenciis, curia eadem appellatur Przedmosty.“ Ješek vzal na tento dvůr roku 

1386 svou manţelku Mabku na spolek. Po jeho smrti dvůr dědila podle stupku s manţelem 

Mabka, která vzala roku 1397 na dvůr na spolek svého druhého manţela Janka. O tento dvůr 

pak nastaly velké spory, kdyţ se v dvůr uvázal Adam Běs z Předmostí, který tvrdil, ţe dvůr od 

Janka a Mabky koupil a roku 1406 pohnal Hanuše z Opatovic, Křečovce z Křečova a ze 

Zárušek a Ctibora z Vyškovic z 50 hřiven gr., ţe mu slíbil dvůr v Předmostí vloţit v desky a 

neučinil tak.
23

 Za domácích válek mezi markrabaty Joštem a Prokopem byl přerovský hrad 

pevnou oporou strany Prokopovy, na konci 14. století byl přerovským purkrabím Bohuněk.
24

  

                                                                     *** 

       Pro zajištění potřeb celého státu zeměpán osvobodil určitou skupinu lidí od ostatních 

povinností a namísto obvyklých dávek, platů a břemen je zatíţil zvláštní sluţbou (officium)“. 

Takoví sluţebníci byli panovníkem usazeni na půdě v okolí dvorců a hradišť, ţivili se svou 

vlastní prací a panovníkovi odváděli část své práce buď v podobě výrobků, nebo ve formě 

pracovní sluţby. Vznikla tak sluţebná organizace, kterou například dokládají pomístní názvy 

osad. Na Moravě a ve Slezsku sluţebná jména najdeme v okolí stěţejních kníţecích hradů, a 

to hlavně kolem Znojma, eventuelně na Bítovsku, v okolí Olomouce, Spytihněvi, Přerova, 

Brna a ojediněle i na Opavsku (Hradec u Opavy). V případě Přerova jsou příkladem ves 

Vinary (1282), jejíţ název dokládá zaměstnání sluţebných lidí v zemědělství a vinařství.
25 

     Mohli bychom ale uvaţovat i o dalších skupinách osob, které patřily sluţbou 

k přerovskému hradu. U Přerova východním směrem je skupina vsí s nápadnými názvy: 

Čechy, Domaţelice, Prusy, Hradčany. V prvních třech případech můţeme uvaţovat o tom, ţe 

název by mohl svědčit o původu lidí, kteří byli zde usazeni, v posledním případě jméno můţe 

dokládat to, ţe obyvatelé byli vázáni sluţbou k hradu, nabízí se tu právě Přerov.  

      Zvláštní postavení určité skupiny osob máme potvrzené v případě Čech. Zde ţili manové 

od starodávna k sluţbě hradu příslušní, zmiňovaní tak v roce 1487. Po Matyášově smrti vloţil 

roku 1492 do zemských desek král Vladislav Janu Karasovi z Dudlebenky dvůr ve vsi 

Čechách, kterýţ byl koupil od Vaňka z Logova. Dvůr byl markraběcím lénem, měl manské 

povinnosti k přerovskému zámku a patřilo k němu 9 lánů role, 7 podsedků a mlýn.
26

  

     V urbáři tovačovského panství z roku 1564, kde jsou zápisy rovněţ pro Přerov, se 

dovídáme o zajímavé povinnosti manů ze vsi Čechy, kteří se měli o kaţdém jarmarku dostavit 

ve zbroji na zámek v Přerově. 
27 

     Manové z Čech, přestoţe víme o jejich prodeji v roce 1492, v pozdějších letech patřili stále 

k přerovskému panství. Zřejmě byl proti prodeji učiněn odpor, který byl vyřízen ve prospěch 

Pernštejnů, protoţe teprve v roce 1572 Vratislav z Pernštejna a na Tovačově vloţil v desky 

zemské Janovi Pivcovi z Hradčan a z Klimštejna „své vlastní zboží a dědictví, žádnému 

nezávadné, totiž ve vsi Čechách ležící, nad řekou Hostejnskou, sedm člověkuov, rolníkuov, 

dva zahradníky a na mlejně, kterýž leží v gruntech mých, a urozený vládyka Jan Pivce 

nížepsaný, že jest jej purkrechtně od urozených vládyk Fridricha Bošovského z Polanky a 



Doroty z Vahančic koupil, své dědictví i s mejtem, kteréž mi z Horních Něčic a z Vítonic od 

starodávna náleží, a ti lidé vybírati povinovati jsou, s platy, poplatky peněžitými, s kury, 

s robotami a jinými povinnostmi, s lovy, s hony, s lesy, s háji, s chrastinami, s trninami, 

s doly, pahrbky, s rolí oranou i neoranou, s lukami, pastvami, s pastvištěmi, s potoky, 

s řekami, s vodami tekutými i netekutými, s mlejny, mlýništěmi, s ryybništěmi a se všemi a 

všelijakými povinnostmi, kteréž ti lidé od starodávna povinni jsou, jakž to zboží v svých 

mezech a hranicích záleží a jakž sem toho sám v držení a užívání posavad byl“.
28 

     Informace o povinnostech manů z Čech vybírat mýto, můţeme doplnit ještě zjištěním, ţe 

při jednání o prodeji helfštýnského panství Půtovi z Ludanic došlo 23. září 1553 k ujednání o 

odkoupení poplatků za mýto ve Vítonicích, Horním Újezdě a Velkých Prosenicích patřících 

přerovskému panství. Za to musel zaplatit Půta 50 kop grošů na minci dobré. Na základě 

smlouvy z 20. května 1554 koupil Půta z Ludanic helfštýnské panství včetně Horního Újezda. 

V zápisu do zemských desk, provedeném 24. června téhoţ roku, je i zmínka o výše zmíněné 

předchozí smlouvě o prodeji mýta od přerovského panství.
29

        

     Jan z Pernštejna 15. května 1543 odstoupil Přerovským vybírání mostného a mýta za roční 

poplatek 65 kop grošů českých. Majitel si ale vymínil, ţe mu zůstanou příjmy z vybírání mýta 

na jiných místech, uveden je Tučín, přerovský les Tmeň, dluhonský most a Předmostí.
30 

    Zajímavou kategorii osob pak spatřujeme v půhončích. Půhončí byly úzkou skupinou 

venkovského obyvatelstva omezenou pobytem v několika obcích na střední Moravě. Zprvu 

stáli na úrovni svobodných dvořáků, po roce 1642, během 17. a 18. století klesli na 

společenském ţebříčku na úroveň privilegovaných poddaných. Jejich existence byla spojena 

s právním řádem středověké Moravy, byli totiţ po určitou dobu součástí starého moravského 

soudnictví, přesněji řečeno procesního řízení u panského soudu, a to jeho přípravné fáze. 

Existence půhončích je ovšem spojována se soudem zemským. Jeho počátky na Moravě 

v nejstarším doloţitelném období můţeme spatřovat na dvorských sjezdech, na nichţ se 

scházeli šlechtičtí předáci. Od 13. století máme doloţeno zasedání sněmů a sjezdů 

v Olomouci, Brně a Znojmě. Zároveň s nimi se konaly i krajské cúdy (soudy). Výsledky 

soudních jednání, především v majetkoprávních sporech, byly zapisovány do desek, zápis ale 

nebyl obligatorní. V roce 1348 byly zaloţeny desky zemské, vedené zvlášť pro cúdu 

olomouckou a brněnskou, do které vplynuly cúda znojemská, jihlavská a jemnická. 

     Jiţ v nejstarších dochovaných záznamech z knih půhončích pro olomouckou cúdu od roku 

1370 do začátku 15. století zjišťujeme místa, odkud pocházeli půhončí. Jednalo se o šest míst 

– Radvanice, Sobíšky,  Knínice, Nelešovice, Hostkovice a Dubčany. Půhončí ţili také 

v Předmostí, na konci 16. století je ale získal koupí Fridrich ze Ţerotína jako majitel 

přerovského panství a jejich prodej byl potvrzen s konečnou platností jeho následovníku 

Karlovi staršímu ze Ţerotína.
31 

                                                                        *** 

     Kolem Přerova se nevytvořilo rozsáhlé dominium. Přerov jako královské město nebyl 

hospodářsky na takové výši, aby si mohl zajistit pozemkovou drţbu v širším okolí. Většího 

celku pozemkového nabylo město 28. září 1461, kdy mu Jan Tovačovský z Cimburka prodal 

asi 90 luk na Troubecku za 16 grošů ročního platu z kaţdé louky. Louky mohli měšťané volně 

prodávat, směňovat i dědit, tato zařízení se však měla dít před fojtem v Troubkách a zapsána 

měla být do dědinných register. Za hlídání těchto luk měli majitelé dávat z kaţdé louky ročně 

jeden groš. Ve smlouvě byla připuštěna téţ moţnost prodat některou louku zase drţitelům 

Troubek. Na konci 15. století, kdy byl Přerov jiţ v dědičném drţení Pernštejnů, byla v okolí 

celá řada drobných statků v církevní drţbě, ve svém součtu ale rozsáhlý pozemkový majetek, 

a velká dominia – Tovačov, Lipník.  

     V roce 1487 při udělení Přerova v dědičné drţení Vilémovi z Pernštejna je zmiňován 

„hrad Přerov i s městem, s vesnicemi s Šířavú před městem, Lhotú i ve vsi, kteréž Čechy 



říkají, což tu manúv k službě téhož zámku od starodávna příslušie, i se všemi lúkami, 

panstvami, lesy, chrastinami, hranicemi i se všiem plným právem a panstviem“.   

     Jednalo se o Zábeštní Lhotu, protoţe v roce 1490 učinil Jan Mukař z Kokor odpor vkladu 

Přerova Vilémovi z Pernštejna, kde je také uváděna „Lhota nad Pěnčicí“, protoţe v ní měl 

dědičné právo kromě čtyř lidí a také ţe se jmenuje celé Předmostí, v němţ měl tři dědičné 

poddané. Z berňových register z roku 1516 se dovídáme, ţe z přerovského panství bylo 

vybráno celkem 44 zl., tj. od ševců 1 zlatý 5 grošů, od rybářů 1 zlatý 5 grošů, z Předměstí od 

16 usedlých 1 zlatý 6 grošů, z Beňova (30 usedlých) 8 zlatých 16 grošů, ze dvora 3 zlaté 3 

groše, od mlynáře 47 grošů, z Kozlovic (16 usedlých) 7 zlatých 12 grošů, z Popůvek (= 

Popovice, 10 usedlých) 3 zlaté 2 groše, z Vinar (1 usedlý) 15 grošů (druhému, který leţel na 

smrt, byla stejná dávka odpuštěna), ze Lhoty (4 usedlí) 13 grošů (jeden nezaplatil 6 grošů). 

      Smlouvou mezi přerovským majitelem Janem z Pernštejna a Kunešem z Vrchlabí a na 

Čekyni z 29. října 1538 byli vyměněni z přerovského panství tři lidé ve Vinarech, čtyři 

v Radvanicích a pět ve Lhotě od kostela Na Horním náměstí za pět lidí v Předmostí. 

     Z přerovské panství Jana z Pernštejna odvedli téhoţ roku 1538 Znata z Víckova, Honz 

Unrů a Matúš z Bystřice z města Přerova, Předmostí u Přerova, Beňova, Kozlovic, Popůvek a 

Lhoty celkem 34 kopy, 29 grošů, 1/2 denáru. O pět let později se v souvislosti s prodejem 

přerovského mýta měšťanům mluví o povinnostech poddanských vsí Beňova, Kozlovic, 

Předmostí a Popovic.  

      Tvrz a ves Beňov s příslušenstvím byly prodány roku 1491 jako sirotčí statek po Václavu 

Sulovském z Třebule Vilémovi z Pernštejna za 1200 zlatých uherských, následujícího roku 

bylo ujednání vloţeno do zemských desek. Polovinu Kozlovic s tvrzí a dvorem a Prosenice 

prodal Vilémovi z Pernštejna v roce 1483 Ruprecht z Vrchlabí za 1600 zlatých uherských.  

Popovice byly připojeny v roce 1510, kdyţ je Vilém z Pernštejna odkoupil od kapituly sv. 

Mořice v Kroměříţi spolu s jedním poddaným ve Vinarech za 450 zlatých uherských. 

V tomto rozsahu pak se panství udrţelo aţ do roku 1848.
32

      

     V Předmostí byla celá řada svobodných dvorů a vlastnické poměry značně nepřehledné. 

Určitý majetk přináleţel k přerovskému hradu a uţíval jej zdejší purkrabí, z toho titulu si 

pozdější majitelé Přerova činili nárok i na Předmostí. Lán rolí v Předmostí náleţel k úřadu 

markraběcího šenka. Markrabě Jošt listinou datovanou v Olomouci 23. června 1404 daroval 

Sulíkovi z Konice zboţí, které náleţelo k venkovskému úřadu, totiţ lán role v Předmostí, lán 

role v Radvanicích, dvůr s dvěma podsedky v Hodolanech a mlýn a 4 podsedky u sv. Ondřeje 

(u Olomouce). Roku 1405 pohnal Sulík z Konice u olomouckého soudu Adama Běsa ze dvora 

v Předmostí, a to pro škody, které mu Adam způsobil a po dnešní den působí na jeho zboţí 

v Předmostí, darovaném tam Sulíkovi od markraběte Jošta. Sulík z Konice drţel téţ v roce 

1409 v Předmostí dům a zahradu od Stacha z Předmostí, o niţ však byl veden v letech 1408–

1410 spor mezi Petrem a Řehořem z Předmostí na jedné straně a mezi Stachem z Předmostí 

na straně druhé, přičemţ Petra i Stacha současně poháněla Anna z Předmostí, ţe jí oba drţí 

dědictví. Jak tento sloţitý spor dopadl, není známo; Sulík však podrţel jistě zboţí patřící 

k šenkovství. Roku 1454 je potvrdil král Ladislav Sulíkovi, zeťovi Janu z Valdštejna a jeho 

bratru Hynkovi.
33

  

     Kdyţ byl roku 1487 zapsán Přerov s příslušenstvím dědičně Vilémovi z Pernštejna, vloţili 

proti tomu odpor do zemských desek odpor Stašek ze Závad, Ondra Korytník, Matěj Bacák, 

Martin, Vaněk a Jan Mukař z Kokor, kteří měli v Předmostí své majetky.
34

  
                                                                                      *** 

     Od začátku 15. století začal být přerovský hrad s příslušenstvím zastavován příslušníkům 

šlechty. Poprvé se tak stalo s velkou pravděpodobností po roce 1401, kdy markrabě Jošt 

zastavil Přerov Zdeňku Lukovskému. Doba zástavy můţe být zpřesněna na období mezi roky 

1402 a 1405. Po 6. červnu 1402 totiţ oblehl král Zikmund se svými vojáky hrad Bezděz, 

posléze jej zajal a v první polovině září 1402 pak odvezl s sebou do Bratislavy a uvěznil jej na 



tamním hradě. Jošt samotný odjel koncem června 1404 na Moravu do Olomouce a tam 

zorganizoval shromáţdění sboru zemské hotovosti, s nímţ hodlal zasáhnout proti moravským 

loupeţivým rytířům. Jiţ 23. června 1404 udělil Jošt v Olomouci Sulíkovi z Konice manské 

statky k jeho úřadu nejvyššího číšníka, jak bylo zmíněno výše. Lze mít za to, ţe v květnu 

1405 byl jiţ markrabě Prokop zpátky na Moravě v Brně. Joštem byl pověřen správou Moravy 

po dobu jeho pobytu v Čechách a Horní Luţici, ale v nemoci se pravděpodobně uchýlil do 

kláštera královopolských kartuziánů a zde zemřel 24. září 1405. Také Zdeněk Lukovský ze 

Šternberka byl v roce 1305 jiţ nepochybně mrtvý.
35

  

     Kdyţ zemřel moravský markrabě Jošt 18. ledna 1411, král Václav IV. ustanovil ke správě 

země zemské hejtmany a 16. února 1411 potvrdil její práva a svobody. Dne 20. června 1411 

potvrdil Přerovským jejich dosavadní privilegia, udělená králem Přemyslem Otakarem II. a 

markrabaty Janem Jindřichem a Joštem. Jiţ ale o rok později, v červnu 1412 zastavil král 

město nejmenovanému pánovi se vším příslušenstvím za 1 300 hřiven grošů moravských, tj. 

83 200 gr., s podmínkou, ţe město má být českým králům vţdy otevřeno. V říjnu 1413 pak 

získal Přerov do zástavy Milota z Tvorkova za stejných podmínek. V té souvislosti je 

zajímavé, ţe v roce 1412 se na soudu projednával půhon Petra ze Stříteţe na neznámého, 

který drţí jeho dvůr na Šířavě mocí po Adamu Běsovi. Je tu nápadná časová shoda s udělením 

zástavního práva na Přerov neznámému šlechtici, pravděpodobně Milotovi z Tvorkova. 

Znovu poháněl Petr ze Stříteţe 22. prosince 1414, ale tentokrát jiţ Milotu z Kravař, ţe mu 

drţí dvůr v Šířavě, i kdyţ k tomu Petr má lepší právo.
36 

     Po husitských válkách nacházíme Přerov v drţení Voka ze Sovince, lze však předpokládat, 

ţe drţitelem Přerova byl jiţ od začátku 30. let 15. století. V roce 1436 byl uzavřen smír mezi 

ním a císařem Zikmundem a markrabětem Albrechtem a zároveň zajištěno přijímání pod 

obojí způsobou pro přerovské měšťany. Krátce poté vrátil zřejmě Vok ze Sovince Přerov 

královské komoře. Listinou z roku 1439 potvrdil král Albrecht Přerovu všechna jeho 

dosavadní privilegia, ale krátce nato se zmocnil města Vilém Puklice z Pozořic, který podle 

ujednání z roku 1440 měl vrátit Přerov do správy podkomořímu. Stalo se tak ale aţ roku 

1442, kdy Boček Puklice z Pozořic a Jan Tunkl z Brníčka předali zástavní listy ve výši 1 200 

kop grošů, tj. 76 800 grošů, na Přerov Janovi z Cimburka. 

     Teprve v polovině 15. století jsme informováni o stavbě a opravách hradu, nebo zámku, a 

to v souvislosti s jeho zástavou, popř zcizením. Nejdříve v listině z 11. září 1457 krále 

Ladislav Pohrobek zapsal Janovi Tovačovskému Přerov, tj. hrad a horu Přerov s městečkem a 

Šířavou („castrum et montem Przerow cum opido et Syrzawa“) ve třech tisících zlatých, tj. 

90 000 grošů, a to tím způsobem, aby řečený hrad s městečkem na zmíněné hoře vystavěl a 

obnovil („castrum cum opido in predicto monte suis expensis edificare et instaurare“). Po 

vyplacení oněch třech tisíc zlatých měl zástavní pán majetek vrátit, bez toho, aby ţádal a 

přijal peníze, které vynaloţil na výstavbu, či obnovení zmíněného hradu s městečkem („in 

castro predicto cum oppido edificando vel instaurando“).
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    Český král Jiří 8. března 1465 připsal Ctiborovi z Cimburka dva tisíce zlatých k dřívější 

sumě, zapsané na Přerov, celkem tedy zástava činila 5 000 zlatých, a to na hradě a městu i na 

všech toho hradu a města poţitcích a příslušenstvích. Zástava byla doţivotní, téţ pro jeho 

syna, případně bratra Jaroše z Cimburka. O pět let později, 8. dubna, postoupil Ctibor 

z Cimburka Albrechtu Kostkovi z Postupic zástavní listy na markrabský zástavní zámek 

jménem Přerov. Ten ale po smrti krále Jiřího v březnu 1471 přešel na stranu uherského krále 

Matyáše a přestoupil zároveň ke katolictví. V té době se Přerova zmocnil někdejší velitel 

posádky krále Jiřího v klášteře Hradisko u Olomouce Vaněk Šatný z Ještěda. Svědčí o tom 

nepřímé zprávy. Dle jedné znich si na něj roku 1480 stěţoval u zemského soudu v Olomouci 

olomoucký fojt Stanislav a poháněl ho z 80 zl. uherských za to, ţe mu a jeho společníkům 

v době „příměří“, tj. po roce 1474 „pobral na Přerov statek, kupectví, konve a krmné věci“, 

coţ z větší části dosud nevrátil. Tak Jan Mukař z Kokor pohnal o rok později Václava Šatného 



z 20 hřiven grošů z toho, ţe mu desátý týden bral v Přerově mýto bez oprávnění. Dne 22. 

dubna 1475 Albrecht Kostka z Postupic dal zástavní listy na Přerov Vilémovi a Janovi 

z Pernštejna. V listině se mluví o zámku Přerovu se zboţím, k němu příslušným. V soupisu 

dluhů Albrechta Kostky z Postupic, které na sebe vzal Vilém z Pernštejna smlouvou z 25. 

dubna 1475, se objevuje poloţka 2 000 zlatých uherských Šatnému za Přerov, coţ můţeme 

chápat jako obnos odpovídající výší odstupnému.
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     Vilém z Pernštejna dostal od obou králů svolení ke stavbě zámku a opravám s tím, ţe 

náklady budou připočteny k zástavní sumě. V listu krále Matyáše ze 4. července 1484 se 

mluví o zámku a městečku Přerov: „... on častojmenovaný Vilém jmá a bude moci jmenovaný 

zámek Přerov stavěti a opravovati, jakž se jemu najlépe zdáti bude. A cožkolivěk na něm 

prostavie podle slušného uznánie, to všecko my a potomci naši jmáme a povinni budem po 

jmenovaného Viléma smrti jeho spravedlivě zůstalým potomkóm, když bychom my neb 

potomci naši to zbožie zase od nich jmíti a vyplatiti chtěli, spolu s zástavní sumú na 

častopsané zbožie zapsanú dáti a úplně a docela zaplatiti...“
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     Český král Vladislav potvrdil Vilémovi z Pernštejna všechny listiny na drţbu zámku 

Přerov 4. listopadu 1485: „Tuto milost zvláštní témuž Vilémovi při tom činíce a dávajíce, aby 

též Vilém od nás i také budúcích našiech králův Českých a markrabí Moravských ani od 

žádného nebyl splacován bez své vuole s již jmenovaného zámku Přerova i se všech jeho 

příslušenství do své živnosti, a také aby mohl ten zámek stavěti a opravovati. A když bychom 

my neb budúcí naši, králové čeští a markrabie moravští, chtěli od dědicův nebo budúcích jeho 

již psaný zámek Přerov s jeho příslušenstvím vyplatiti, tehdy jmáme jim dáti za výplatu to 

všecko, což týž Vilém na dělanie a opravu již psaného zámku naložil, ješto by to svědomiem 

nebo registry okázáno bylo, s prvnímu sumami všemi /v/ kterýchž týž zámek se všemi svými 

příslušnostmi zapsán jest. A oni vezmúce ty všecky sumy v cele a úplně, mají nám neb těm, od 

kohož ty sumy přijmú, již psaného zámku Přerova postúpiti a list tento s svrchu dotčenými 

listy navrátiti bez zmatku i všeliké odpornosti…“
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    O dva roky později získal Vilém Přerov do dědičného drţení. Dne 10. března 1487 to 

potvrdil král Matyáš slovy: „Vilém z Pernštejna jměl jest a jmá v drženie svém hrad a město 

Přerov s vesnicemi i se všemi mezemi a hranicemi a toho hradu a města Přerova požitky a 

všelijakými příslušenstviem, jakož ti zápisové to šíře v sobě ukazují a zavírají a nad ty sumy 

životy a náklady na stavenie toho zámku opravenie… témuž Vilémovi ten hrad Přerov i 

s městem, s vesnicemi s Šířavú před městem, Lhotú i ve vsi, kteréž Čech/y/ říkají, což tu 

manuóv k službě téhož zámku od starodávna příslušie,… Také /týž/ Vilém a jeho dědicové a 

držitelé zámku toho Přerova jmají se k nám s týmž zámkem Přerovem i k našim potomkóm, 

králóm českým a markrabím moravským, v poddanosti tak jmíti, jakož jiní páni a rytířstvo 

téhož markrabství moravského s svých zbožie dědičných povinni jsú.“ Obdobné bylo znění 

listiny českého krále Vladislava z 12. června 1487.
41 

                                                                       *** 

     Vojenská funkce přerovského hradu byla prokázána několikrát. Přerovem procházela tzv. 

skalická cesta, která šla z Olomouce přes Přerov na Uherské Hradiště, Stráţnici do Skalice, 

odtud na Jablonici, Trnavu a Nové Zámky do Ostřihomi. V listině z roku 1217 je nazývána 

„výzvědnou cestou z Čech”. Podobně v listině uherského krále Bély IV. z 21. července 1256 

byla šlechticům Kosmovi a Achillovi darována země Skalica, náleţející k nitranskému hradu, 

a to za odměnu za jejich statečnost v boji s Přemyslem Otakarem. Při popisu hranic je 

zmiňována cesta vyzvědačů z Čech („via exploratorum de Boemia, quae vulgo dicitur 

Symanith“). Z tohoto směru přišlo nebezpečí v polovině 13. století.
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      Podle zprávy análů 22. listopadu 1251 se Rakousy poddaly českému králi Václavovi a ke 

správě byl poslán králův syn Přemysl. Dne 11. února 1252 se na hradě v Hainburku slavila 

jeho svatba s královnou-vdovou Markétou Babenberskou. Protivníkem, který si rovněţ činil 

nároky na Babenbersko, byl uherský král Béla IV. Jiţ několik měsíců po Přemyslově svatbě 



se nacházel Hainburk v obleţení kumánských a uherských oddílů. V létě toho roku se Béla 

IV. pokusil dobýt Vídeň, ale neúspěšně.  

      Markrabě Přemysl, pozdější český král Přemysl Otakar II. prosazoval v polovině 13. 

století svůj vliv na Moravě. Byl tehdy obklopen šlechtickou elitou Moravy, jak dokazuje 

výčet svědků na listině dané v Němčicích 23. března 1251. Jmenuje se tu Crha se synem 

Bohušem /z Drahotuš/, Boček s bratry Smilem z Brumova, Kunem /z Kunštátu/ a Mikulem, 

olomoucký komorník Pardus s bratrem Sudomirem, Milíč, Slavibor a Idík z rodu 

Švábenických, olomoucký lovčí Beneda, Blud (z rodu Ţerotínů, jde patrně o téhoţ, který je 

v listině z 19. května 1251 jmenován jako přerovský kastelán), Lambert (z Boskovic) a 

podkomoří Beneš (z Cvilína). 

      Další kolo válečných akcí začalo o rok později. Proti Přemyslovi vytáhla vojska třemi 

směry – ze severovýchodu vojska haličská a polská, z jihovýchodu uherská a ze západu 

bavorská. Zatímco u Opavy byli markraběcí nepřátelé poraţeni, v polovině června vpadly 

hlavní Bélovy voje oproti předpokladu na Moravu se strategickým cílem spojení s vojskem na 

severu. 

      Druhé pokračování Kosmovy kroniky uvádí k roku 1253 následující: „Na Čechy padl také 

velký strach z Kumánů a jiných cizích nepřátel… Kumáni také vytrhnuvše z Uher, nebo jiní 

zloději s nimi, zabili dne 25. června na Moravě u Olomouce mnoho tisíc křesťanů a bez počtu 

lidí utíkajících před nimi se utopilo. Také král uherský téhož času, přitáhnuv s nesčíslným 

množstvím svých a jiných národů, způsobil Moravě velké škody: některé zabil mečem, některé 

zajal a odvezl ze země, nešetře žádného pohlaví ani věku a skoro celou Moravu zpustošil 

loupením a pálením. Také mnoho opevnění, jež mohli, zpustošili a vypálili. Kostelní zvony a 

ostatky z rozbořených oltářů uloupili a odnesli s sebou: obracejíce kostely v popel, znesvětili 

kostelní svátosti, mnoho lidí ukřižovali na posměch Ukřižovanému. Mezitím přišel 

k uherskému králi legát pana papeže, zkrotil ho a donutil vrátit se domů.“
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     Autor zápisů v Continuatio Lambacensis k roku 1253 naproti tomu uváděl, ţe „uherský 

král s velkým vojskem jak Uhrů, tak Kumánů vpadl do Moravy a zcela ji zpustošil, kromě 

opevněných míst, a velké množství obyvatel odvedl“.
44

  

     Jak Olomoucko nájezdem utrpělo, spatřil Přemysl na vlastní oči začátkem srpna, kdy 

město navštívil. Spolu s ním se vrátila – pokud ve městě po dobu bojů nezůstala – i místní 

společenská elita: biskup Bruno, kapitulní děkana Jan, kapitulní probošt a někdejší královský 

kaplan Mikuláš z Brna, purkrabí Prkoš, komoří Pardus z Vnorov (Horky), sudí Jan a krajský 

rychtář Petr. 

      V listině z roku 1255, dochované v archivu akademie v Záhřebu, daroval uherský král 

Bela IV. Bocholeriovi, synu Vidy z Olaszky, zemi kolem Vasváru jako odměnu za jeho 

zásluhy při prvním taţení do Čech, míněna ovšem Morava. Přímo se tu uvádí: „Když totiž 

jsme byli poprvé v Čechách pod hradem Pirillo, tentýž Bocholerius chvalitebně bojující před 

našima očima získal zajatce a k nám přivedl, sám zůstávaje zraněn dvěma smrtonosnými 

ranami. A nadto jeden z jeho nejbližších, Martinus, syn Vavřince, v této naší bitvě zemřel.“ 

Ladislav Hosák ztotoţnil Pirillo s Přerovem.
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      Je lákavé tuto domněnku přijmout, nicméně je třeba upozornit na to, ţe v jiné listině Bély 

IV. z roku 1264 připomínal král statečnost jiného uherského šlechtice a doprovodil 

vzpomínku rovněţ místopisnými údaji: „Dále když jsme se vraceli z ohléhání města 

Olomouce, týž magistr Vavřinec pod jakýmsi hradem, který se pokusil dobýt vlastními silami 

se lví odvahou, utrpěl smrtelná zranění, které jsme viděli osobně, když jsme k němu 

přistoupili. Dále, když jsme byli pod hradem Parduch (?) a ten /český král/ proti našemu 

vojsku poslal ozbrojené rytíře ze zálohy, výše řečený magistr Vavřinec, horlivý stoupenec 

všeho našeho národa, se postavil proti ohromnému množství vojska a jakéhosi rytíře, který se 

odvážil měřit se s ním v boji muže proti muži, strhl i s koněm na zem.“
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     Tři roky po bitvě (1256) pak Přemysl Otakar II. v upomínku na statečnost obyvatel 

Přerova a na přímluvu Smila z Brumova, který se jiţ v roce 1255 připomíná jako přerovský 

purkrabí, udělil tu milost, ţe se měli řídit olomouckým právem: „Nechť je tedy známo jak 

nynějším, tak i v Kristu následujícím pokolením, že pro věrnost a lásku milých našich měšťanů 

v Přerově a pro země naší Moravy poničení, jehož závažnost a těžkosti jsme milostivě 

vyšetřili, které až dosud trpěli při mnohých pronásledováních, chceme pro jejich užitek a 

prospěch rozšířit naši milost, zvláště na žádost a pro zásluhy milého našeho věrného Smila, 

z Brumova purkrabího. Tu totiž milost jim hodláme učinit, aby setrvali a zůstali na témže 

právu a svobodách, které až dosud užívali měšťané naši v Olomouci z milosti našeho 

povolení, přísně nařizujíce, aby se nikdo neodvážil rušit je v uvedených milostech.“
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     Vojenský význam přerovského hradu se osvědčil v době válek markrabat Jošta a Prokopa, 

který drţel Přerov. Z našeho pohledu nejzajímavější je třetí válka, probíhající v letech 1399–

1401. V jejím rámci došlo k zabírání církevních statků. Duchovenstvo na ty, kteří tak činili, 

uvalilo klatbu (interdikt), protoţe ale snahy o uchvácení církevních majetků neustaly, obrátil 

se 1. července 1399 papeţ Bonifác IX. na nitranského a litomyšlského biskupa a na opata 

vídeňského kláštera Skotů, aby proces proti markraběti Prokopovi a jeho společníkům 

zpřísnili (aggravare). Tyto listiny obsahují soupis osob, které měly být stiţeny klatbou, a proto 

jsou cenným pramenem pro poznání Prokopových straníků a svědectvím o centrech bojové 

činnosti Prokopa a jeho stoupenců – Prokopově dočasném sídle Kojetíně, městech Přerově, 

Litovli, Uničově a Ivančicích a hradě Úsově. Kromě markraběte Prokopa je v nich jmenováno 

celkem 375 osob s dalšími nejmenovanými společníky z Čech, Moravy, Slezska, Horní 

Luţice, rakouských zemí a Polska. Za pány jsou v papeţské bule vedeni purkrabí z Litovle, 

Úsova, Bzence a Přerova, jménem Bohuněk. Následuje 15 příslušníků niţší šlechty, mezi 

nimi také v Přerově se zdrţující hejtman Adam Běs. Roku 1405 je zván Adamem Běsem 

z Přerova, odjinud z Malenovic.
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     O strategickém významu Přerova v té době svědčí Zikmundovo taţení po neúspěšném 

obléhání Ratiboře koncem listopadu 1400. Jeho vojsko ve spolupráci s okolními stoupenci 

Jošta a Zikmunda si nezdar vynahradilo vypleněním širokého okolí. Zikmund tehdy 

postupoval od Ratiboře proti proudu řeky Odry a přes Moravskou bránu k Přerovu, odtud pak 

podél toku Moravy k uherským hranicím.  

     O čtyři roky později, v době, kdy pobýval markrabě Jošt v Olomouci, zahájilo rakouské 

vojsko 29. června 1404 taţení a po devítidenním pochodu se připravilo 7. července 1404 

k obléhání Znojma. Král Zikmund se svými oddíly vyrazil na výpravu asi aţ v polovině 

července 1404, oblehl Týnec u Břeclavi a Podivín, náleţející Heraltovi z Kunštátu. 

Několikatisícový sbor pod vedením Štěpána Losonczyho byl koncem července 1404 vyslán 

na nájezd aţ do severovýchodní Moravy a Ratibořska. Proti němu musel vytáhnout markrabě 

Jošt z Olomouce s připravovaným sborem zemské hotovosti. Došlo mezi nimi k bitvě někde 

v okolí Přerova. Skončila pravděpodobně nerozhodně a jediným výsledkem bylo, ţe 

Losonczy se vrátil k Podivínu s poměrně značnou kořistí.
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      V době husitských válek patřil Přerov k důleţitým místům jak z hlediska vojenského, tak i 

ideologického. Na začátku mělo město posádku Zikmundových ţoldnéřů. Výprava 

východočeských husitů, kteří spolu s Praţany pod vedením Diviše Bořka z Miletínka, 

Viktorina a Hynka z Kunštátu a na Poděbradech, Haška z Valdštejna a Hynka z Kolštejna 

vyrazili v červnu 1423 na střední Moravu, dobyla mj. také Přerov. Šlo ale jen o dočasné 

úspěchy, protoţe biskup Jan Ţelezný získal Kroměříţ a Přerov zpět pod svoji vládu. Proto 

můţeme předpokládat v Přerově opět uherskou posádku, a to aţ do roku 1426. Na konci roku 

1425 psala olomoucká rada králi Zikmundovi a byla vysoce potěšena jeho úmyslem obsadit 

Kroměříţ. Informovala o svém úsilí vojensky spolupracovat s vévodou Přemkem Opavským a 

Janem z Jičína. Vévoda Přemek odpověděl, ţe pomůţe s Jiřím Lukovským ze Šternberka. 

Podle Olomoučanů táhl Přemek k Přerovu. Dělo se tak na výzvu zemského hejtmana Haška 



z Valdštejna. Zajímavý detail nám podává dopis olomoucké rady biskupovi a panu 

Ladislavovi 1. března 1426, v němţ se ospravedlňují z falešného obvinění, ţe uzavřeli 

s Janem Tovačovským z Cimburka příměří. Na svoji obhajobu uváděli také, ţe vyslali svůj lid 

proti onomu Tovačovskému a jeho komplicům, kteří táhli na královskou Kroměříţ. Vojenské 

oddíly, které se dostaly do Přerova, se snaţily spojit s velením královských vojsk, nicméně po 

rozboření mostu, aby nemohl být vyuţit Tovačovským, se olomoucké oddíly vrátily zpět do 

svého města.
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      Podruhé dobyl Jan Tovačovský Přerov pravděpodobně na konci roku 1426. 

V hradišťských análech je o tom zmínka následujícího znění: „…třetího roku (od dobytí 

Dolan) pan Jan Tovačovský oblehl město Přerov, po třech týdnech se město poddalo, načež 

bylo spolu s okolními vensicemi vypleněno. Potom táhli k Odrám, které dobyli, načež se vrátili 

k Hranicím, jež patřily našemu klášteru, a obsadili je. Odtud se obrátili opět k městu Jičínu, 

které vypálili do základů a obyvatele povraždili. Potom táhli pleníce a pálíce ke Šternberku a 

na mnohých místech vylámajíce hradby, vypálili úplně tamější klášter.“ Do rukou husitů 

se v té době dostaly i Hranice, Odry, Nový Jičín a Šternberk. Město se stalo centrem 

husitského odboje na střední Moravě zaměřeného proti biskupské Olomouci.
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       Aeneas Sylvius Piccolomini ve své Kronice české píše o výpravě markrabě Albrechta na 

Moravu, při níţ se v srpnu 1431 pokusil dobýt opevněné město Přerov („munitum oppidum 

oppugnare“). Po špatných zprávách z Čech však od záměru upustil a odtáhl s nepořízenou.
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    Ve sporu o roboty k Přerovu se uvádí, ţe „Táboři město Přerov dobyli a knihy městské 

zedrali“. Nelze přesně určit, kdy k tomu došlo. Rok 1423, který je pravidelně zmiňován, není 

o nic pravděpodobnější neţ rok 1427. Dle mého soudu bychom měli uvaţovat spíše o druhém 

datu. V pramenu se uvádí, ţe vojsko obléhalo Přerov tři týdny a následně došlo k velkému 

plenění. Lze si představit, ţe míra odporu odpovídala míře plenění a jeho důkladnosti 

    Naposledy se Přerov připravoval ve sledovaném období na válečný konflikt v roce 1467 

proti protivníkům krále Jiřího z Poděbrad. 

                                                                           *** 

     O hradbách, které jsou předpokladem úspěšné obrany města, jsme informováni ze 

záznamů o robotách k Přerovu z 15. století, o nichţ učinil Ctibor z Cimburka roku 1485 

vyznání před pány na obecném sněmu v Brně a podruhé roku 1489 týţ Ctibor na ţádost 

Viléma z Pernštejna dal zaznamenat vypsání z  přerovských městských knih, co se týče robot 

k zámku Přerovu, které byly povinny vykonávat okolní vsi z jiných panství. 

      V případě staršího jde o to, ţe v neděli 18. září 1485 v Brně na obecném sněmu učinil 

Ctibor Tovačovský z Cimburka, tehdy hejtman markrabství moravského, výpověď, v níţ 

uvedl, ţe v době před vypuknutím válek mezi králem Jiřím z Poděbrad a uherským králem 

Matyášem Korvínem začal osazovat přerovský kopec a oplétat jej. Kvůli tomu na něj tehdy na 

Špilberku před kníţetem Viktorinem z Münsterberku, moravským hejtmanem, ţaloval Karel 

z Vlašimi, podkomoří markrabství moravského, ţe oplétá kopec, který je pobořený, a ţe 

k tomu nutí klášterní vsi patřící královské komoře, jejichţ výčet byl zapsán nadvakrát („na 

dvé“) za markraběte Jošta do přerovských městských knih.  

     Předpokládáme, ţe ţaloba se stala v roce 1466, protoţe válka byla rozpoutána počátkem 

roku 1467, Viktorin, kníţe münsterberský, druhorozený syn Jiřího z Poděbrad, byl 

moravským hejtmanem v letech 1461 a 1465–1469 a Karel z Vlašimi na Úsově byl 

podkomořím v letech 1459–1466. 

     Ctibor z Tovačova odpověděl, ţe přerovský kopec je dávno osazený a ţe on jej jenom 

rozšiřuje, tudíţ nedělá nic nového, jenom opravuje starou věc. Vsi k robotám nenutí mocí, ale 

po právu, coţ dokazoval zápisy v přerovských knihách. Kníţe Viktorin po vyslechnutí jeho 

odpovědi vynesl rozsudek v tom smyslu, aby v osazování kopce pokračoval. Vsi, zapsané 

v knihách, měly dále povinnost robotovat. 



     Ctibor z Tovačova uvedl, ţe tyto vsi za jeho paměti, předpokládejme, ţe měl na mysli 

dobu, kdy byl Přerov v jeho drţení, tj. letech 1464–1470, robotovaly podvakrát, totiţ dělaly 

znovu ploty. Uvedl přitom Břest, Ţalkovice, Chropyň, Týnec, Dluhonice, Sušice, Radslavice 

a jiné vsi, zapsané v rejstříku, kterých bylo 12 a půl, nebo 13 a půl.
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     V případě druhé zprávy z roku 1489 je interpretace obtíţnější. Jedná se tu totiţ o 

několikerý přepis, při němţ, jak předpokládáme, byl původní text značně deformován 

chybným čtením a omyly písařů. S ohledem na to můţeme říci, ţe 17. června 1489 přikázal 

Ctibor Tovačovský z Cimburka na ţádost Viléma z Pernštejna dát zapsat do knih půhonných 

pro budoucí paměť zápis z přerovských městských knih o robotách k přerovskému zámku. 

     Vlastně se jedná o dva zápisy, v úvodu prvního bylo uvedeno, ţe za Zdeňka Lukovského, 

kdyţ drţel Přerov a jej spravoval od markraběcí milosti a kníţete Přemka Opavského, roku 

1350 se začal kopat první příkop nejblíţe od města a plést parkán okolo města, podle 

přerovského práva. Nelze spojit letopočet s vyjmenovanými osobami, tudíţ buď jedno, nebo 

druhé je omylem, v našem výkladu vycházíme z toho, ţe mylné je datum. 

     V dalším textu se uvádí, ţe o tom učinili výpověď staroţitní lidé, staří 80, 90 i více let, 

popř. lze uvaţovat i o výkladu, ţe se mělo jednat o událostech starých 80, 90 i více let. 

Jmenovitě byli uvedeni: Jména oněch staroţitných lidí byla: Hazmaz, řečený Hatalem, Pavel 

krajčieř, Tundl, Pavel Vlk, Pabešt, Neuţil, Velek, Petr Zubr, Ebengleich krajčieř, Pešek 

krajčieř, Domanec, bratr je/ho/, Znach, Hanzl, řečený Keclar, Mikeš Nekázaný, Ondřejec, 

Mareš Předmostský, Unislavech, Tappl, Jandl, Niclík, Janek, na konci Petr krajčí, otec 

Nikušuov, ti všeci zpravili. A z předměstí Jakub, řečený Wolnar, Pserudietl, Damlík, Kaylík, 

Kozlovský, Purkrabek, Andrpisl řečený, Petr řečený Findensin, Mestl, starý Lorenz, 

Czampach, Heylig, Ješek, Pešek, Kolář, Dietl, jeho pastorek, Guth, Hanzl, Heynuš, Petr Haug, 

Petr Funf, Pešek, Hájek, Grob, Mertl, Handl, Zenfft, bratr jeho Hana Zenfft, Řehák, Mertl 

Zeyzgraysl, Nagwayn, Kerich, Ziglerz, Radiček, Hanus Greyliczar. Tyto staré lidi a přerovské 

měšťany tak informoval markrabě Jošt dle svých knih a nejstarších register. Ti všichni 

společně jednohlasně před mladšími pod přísahou vyznali, ţe měli pilné přikázání od 

markraběte Jošta, pána svého, pod hrozbou ztráty majetku i ţivota, aby neustupovali ani 

v nejmenším ohledně práv markraběcích a královských k městu. Markrabě Jošt vypsat 

z nejstarších register a knih jména obcí, které měly za povinnost dělat a plést parkán okolo 

města. Nejprve z pravé strany Bečvy Ţalkovice, Skaštice, Kyselovice, Záříčí, Chropyně a půl 

Bochoře, které patřily ke klášteru na Velehradě, nebo ve Vizovicích. A z levé strany Bečvy 

Dluhonice, Brodek, Krčmaň, Týnec, Suchonice, Vacanovice, Penčice. Příseţnými konšeli 

v době vypsání za markraběte Jošta, tedy před rokem 1411, byli Hanus Hranický, Beneš, Petr 

Zdrnecký, Blaţej, řečený Příčina, a Unislav, fojt, z podměstí konšelé Dietl a Jakub Pustisto a 

další. Po výpovědi starých lidí následovala přísaha svědků, ţe o tom byli tak od nich 

informováni, a těch svědků bylo dvanáct: Václav a řečený Čelák, Marek, Martin a Lušic, 

Matiej Zyman, Matěj Babinec, Ondrúšek Valhotský, Paul Fuchlar, Ondrúšek Hundirtiar, 

Hanuš Fumf, Martin mlynář, Kubík a Petr Jurtin. A potom jiných dvacet čtyři přísahalo a 

potom celá přerovská obec hlasitě přísahala s prsty vzhůru zdviţenými, ţe tomu tak jinak není 

a ţe je to příkaz od markraběcí milosti.  

     Zdá se pravděpodobné, ţe druhý zápis je kratší verzí prvního zápisu a prozrazuje vročení, 

totiţ rok 1431, kdy byli svoláni staroţitní lidé, kteří si pamatovali události před 60, i před 80 

lety, nebo byli o nich informováni od lidí ještě starších, před tím, neţ Táboři dobyli Přerov a 

zničili městské knihy. Pamatovali si, které obce měly od starodávna dělat parkán a předtím 

dělaly, tj. nejprve kopaly příkop, bliţší k městu, a potom parkán, vţdy, kdyţ to bylo třeba. Je 

zmíněn opět pan Zdeněk Lukovský a osobním zájmenem „my“ pravděpodobný pamětník 

oněch dob ze začátku 15. století. Nemohl jím být markrabě Jošt, který byl jiţ po smrti. Nabízí 

se osoba Přemka Opavského.  



     Jedním z moţných vysvětlení letopočtu 1350, které je uvedeno na začátku zápisu, je, ţe 

bylo získáno odečtením 80 (tolik bylo let pamětníkům, nebo si pamětníci pamatovali události 

před 80 lety) od 1431, tj. roku, ve kterém byli svoláni oni pamětníci (lidé staroţitní). 

     Je moţné, ţe tyto zápisy obsahovala pamětní kniha, kterou pořídil přerovský městský notář 

Michael Maut,. O něm je zmínka v kopiáři privilegií, pořízeném pro olomouckou kapitulu 

v 15. – 16. století, kde je zaznamenána pod názvem Listiny přerovských měšťanů, aby 

zůstávali v právech a svobodách jako Olomoučtí, listina Václava IV. z 20. června 1411. Pod 

ní je pak připsána poznámka o dochování v památkách svobod přerovského městečka, do níţ 

ji z jakési pergamenové kopie zapsal Michael Maut, nazývaný jednooký Flyšta.
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Ulice 

 

     Jen s obtíţemi bychom našli podobnou ulici v českých a moravských městech, jako je 

Šířava. Začínala na jihu, kde je na starších plánech patrný trojúhelníkový prostor nesoucí 

název Ve svislech. Zde se totiţ spojovaly cesty od jihu (Hulín, Uherské Hradiště, moravsko-

slovenské pomezí, Uhry) a východu a je tu doloţeno biskupské mýto. V seznamu biskupských 

lén z roku 1389 se jmenuje mýto v Přerově, na kterém měl olomoucký měšťan Templík 

zapsáno 2,5 hřivny a 8 gr. Týţ olomoucký měšťan Thomilinus prodal následujícího roku 1390 

za 16 hřiven desátý týden na mýtě v Přerově (decimam septimanam thelonei in Prerouia) 

Vítovi, vikáři kostela v Kroměříţi, a Petrovi a Martinovi, bratřím z Kelče. Roku 1394 

postoupil Petr z Přerova podíl na biskupském mýtě (desátý týden) v Přerově jako léno 

Mukařovi z Kokor a jeho bratru Zbyňkovi z Kokor. Olomoučtí biskupové si zřejmě 

vypůjčovali na toto mýto peníze a poukazovali pak úrok z výnosu mýta. Roku 1408 přijal 

Zbyněk z Kokor, poručník sirotků Jana, syna Mukaře, a Hynka, syna Stacha, z Kokor lénem 

mýto v Přerově. Roku 1413 dosvědčil Doman z Kokor u biskupského manského soudu, ţe 

Mukařovi sirotci, kteří mají manské zboţí v Přerově na mýto (bona feodalia in Prerowia in 

teloneo), nejsou ještě plnoletí. Ještě v roce 1481 bral toto mýto v Přerově desátý týden Jan 

Mukař z Kokor.
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     Příznačná je poloha přerovského arcijáhenského a později farního kostela, dnes kostel sv. 

Michala. Stojí totiţ v nejuţším místě ulice, která se dále na sever opět výrazně rozšiřuje, na 

začátku výrazné terénní vlny, jejíţ pokračování tvoří východní stranu dnešního Ţerotínova 

náměstí.  

      Samotný název Šířava musí vzbudit pozornost. Ladislav Hosák jej vykládal jako „široký 

prostor“, slovo podle něj bylo ještě archaicky v moravských nářečích ţivé. Na hornaté 

východní Moravě mělo být uţíváno jako protiklad k tísňava. Předpokládáme-li, ţe název byl 

odvozen od nějakého charakteristického rysu místa, odpovídá to přesně i dnešnímu vzhledu 

Ţerotínova náměstí, vlastně nápadně široké ulici. Od poloviny 17. století máme doloţené 

označení dnešního Ţerotínova náměstí jako Široká ulice, popř. v německé podobě „Breite 

Gasse“. Takovéto ulice slouţily jako předlokační trţiště. S názvem široká ulice se setkáme 

v řadě českých (Olomouc, Brno, Chrudim), ale především německých měst.  

     Hodný pozornosti je posun, ke kterému dochází při vymezení prostoru označovaného jako 

Šířava. Poprvé v roce 1371 se totiţ mluví o dvoře na přerovském předměstí za Šířavou („in 

preurbio Prerovie retro Zirouiam“). My ale víme, ţe leţel na západní straně Ţerotínova 

náměstí, v jeho polovině. O osm let později byl tentýţ dvůr jiţ v Šířavě („curiam in 

Syrzawa“). V roce 1446 se mluví o půl dvoru v Šířavě v ulici na přerovském předměstí 

(„mediam Curiam in Sirzawa in platea subvrbij Preroviensis“, aby vzápětí rok na to se psalo 

o tom, ţe zde existuje dvůr před Přerovem v ţidovské ulici („dvuor před Přerovem v židovské 

ulici… mediam Curiam ante Prerowiam in platea dicta Zidowska“). Jestliţe před koncem 14. 

století byla Šířavou zcela jednoznačně severní část dnešního Ţerotínova náměstí, od poloviny 

století následujícího jiţ to stejné místo je označováno jako ulice, a to ţidovská, zprvu na 



předměstí nebo před, popř. pod Přerovem, zatímco Šířavou je označován prostor dále na jih. 

V roce 1653 se píše o kostele sv. Michala v ulici Šířava („in platea Sirzava“), v roce 1691 je 

umístěn pod dolním přerovským městem, na začátku předměstí, kterému se říká Šířava („sub 

inferiore civitate Preroviensi, ad initium suburbii, vulgo Schirzawa dicti“).
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     Pod kopcem přes řeku byl postaven dřevěný most, o němţ první zmínka je z roku 1275, 

kdy platili z Hranic, statku premonstrátského kláštera Hradiště u Olomouce, na most 

v Přerově („ad pontem in Prerow“) kaţdý krčmář a řemeslník ročně šest denárů, kaţdý 

podsedník dva denáry. O tomto platu se dovídáme také o rok později, dále roku 1292 a 

nepřímo i roku 1296.  

      Mýto vybírané na mostě bylo ještě roku 1335 zeměpanské. Listem daným a psaným 

v Uherském Brodě dne 19. srpna téhoţ roku, osvobodil moravský markrabě Karel, všechno 

zboţí, dováţené do velehradského kláštera, od mýt („thelonia, pedagia aut vectigalia … per 

loca theloniorum … per publicanos ibidem“). Při tom se uvádějí zeměpanští mýtní v Přerově 

a v Hulíně („theloniarii nostri“). O významu, který si pro město uchovávala obchodní cesta 

od jihu z Uher přes Přerov, svědčí také text listiny z roku 1362, v níţ markrabě Jan Jindřich 

nařídil mýtným v Přerově, Napajedlech, Stráţnici a Uherském Brodě, aby od olomouckých 

měšťanů nevybírali vyšší mýtné, neţ je od starodávna zvykem. Někdy během 1. poloviny 14. 

století přešlo mýto i s příslušenstvím do soukromých rukou. Od roku 1376 můţeme sledovat 

majitele zapsané v Zemských deskách olomouckých. Dne 30. dubna 1488 koupil Vilém 

z Pernštejna most přes řeku Bečvu a mostné tam vybírané od Markéty Věrné tak řečené 

bydlením v Přerově, od Prokopa Věrného, muţe jejího, od Jana, syna jejich, a od Magdaleny, 

dcery jejich.
 

      V souvislosti s mostem se z archivních pramenů 14. a 15. století vedle existence osídlení 

na Šířavě dovídáme i o zástavbě na pravém břehu Bečvy. V roce 1376 měšťan Miklík 

z Přerova prodal Baršíkovi z Přerova popluţní dvůr na druhé straně řeky Bečvy, půl mostu 

s mostným a s mýtem a dvě louky („in Opido foris Opidum ex alia parte Beczwe curiam 

arature, medium Pontem cum thelonio, duo prata“). Text „v městečku před městečkem 

z druhé strany Bečvy“ dává tušit, ţe tu existovalo poměrně výrazné osídlení, které bohuţel je 

jen velmi málo archivními prameny i archeologicky doloţeno.
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     K výhodám plynoucím z polohy Přerova patřilo, ţe obyvatelé mohli těţit z tranzitního 

obchodu. K roku 1225 je Přerov zmiňován jako trhová ves. Přemysl Otakar I. v ní obnovil 

premonstrátskému klášteru Hradisko u Olomouce drţbu krčmy. Následěn český král Václav 

I., chtěje aby klášter Hradisko uţíval těch svobod, jako olomoucké biskupství, potvrdil roku 

1250 všechna privilegia a udělil nová. Mezi jiným jim potvrdil uţívání výnosů z krčem, které 

měl klášter v Přerově. Dle zprávy z roku 1275 měl klášter Hradiště u Olomouce v Přerově 

ještě půl krčmy s polnostmi a některé podsedky, z nichţ vycházel plat k přerovskému mostu, 

který král Přemysl Otakar II. tehdy prominul. Zdá se, ţe zmínky o krčmách v Přerově se 

týkají především Šířavy. V roce 1379 prodal Baršík z Přerova Mikulášovi Náklovi a jeho 

dědicům právo, které drţel v Přerově na Hanovi, brněnském měšťanu, totiţ na pěti 

podsedcích v přerovském předměstí. Ten pak v roce 1381 prodal do dědičného drţení opatu a 

konventu hradišťského kláštera pro jejich obţivu v přerovském předměstí, které se jmenuje 

Šířava, roční plat dvě a čtvrt hřivny a čtyři groše z krčem, podsedků, polí, míst. Klášter drţel 

tento majetek aţ do doby husitské.
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     V listině, vydané krátce po roce 1233, Robert, olomoucký biskup, odkázal k oltáři sv. 

Kateřiny v kostele sv. Petra v Olomouci výnos z krčmy v Přerově („thabernam quandam in 

Prerow“). Začátkem 16. století vlastnila kapitula v Přerově na předměstí hospodu zvanou 

Opavka, s největší pravděpodobností se jednalo o jednu a tutéţ hospodu. Podobně roku 1544 

pohnal olomoucký biskup Marek Jana z Pernštejna a na Helfenštejně, ţe mu zabral krčmu na 

předměstí, která se jmenovala Opavka.
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      Dalo by se z toho soudit, ţe název Přerov se původně vztahoval na prostor dnešního 

Ţerotínova náměstí a teprve po vysazení města začal být pouţíván název Šířava.   

 

Město 

 

     Vraťme se nyní v našich úvahách k pojetí stupňovitého vzniku města, který se protáhl do 

delšího časového úseku. Jako zaloţení města můţeme chápat nejspíše akt propůjčení 

městských privilegií vrchností uzavírající kratší nebo delší předchozí dobu růstu a spojení jiţ 

dříve existujících městských sídlišť v topograficky jasně vymezenou obecní samosprávu. 

„Město“ vzniká v okamţiku, kdy se jeho obyvatelé stávají právně definovanou obcí a součástí 

veřejného prostoru. 

     Při udělení městských práv se předpokládá nová lokace. V případě Přerova se mělo za to, 

ţe k tomu došlo v prostoru dnešního náměstí T. G. Masaryka. Dochované archivní prameny to 

ale nepotvrzují a dosavadní archeologické nálezy ji nepodporují. Domníváme se, ţe za 

městskou obec, na niţ se vztahovala ustanovení listiny z roku 1256 a kde bylo uplatňováno 

městské právo, je třeba povaţovat prostor dnešního Horního náměstí. Vede nás k tomu znění 

některých archivních pramenů. V listině vydané ve Vídni 11. září 1457 králem Ladislavem, 

jímţ Janu Tovačovskému zapisuje Přerov ve třech tisících zlatých, se uvádí hrad a hora 

Přerov s městečkem a Šířavou. Aby nebyly pochyby o rozsahu zástavy, opakuje se její 

vymezení, ţe totiţ jde o řečený hrad s městečkem na výše uvedené hoře, které směl Jan 

Tovačovský svým nákladem vystavět a obnovit. 

     Fakt, ţe městská práva se vztahovala na prostor vymezený hradbami na kopci, potvrzuje 

znění listiny ze 7. června 1386, vydané v Brně, v níţ Jošt, moravský markrabí, propůjčuje 

městu Přerovu odúmrtní právo. Mluví se tu o měšťanech a poddaných v Přerově jak 

v hradbách, tak mimo ně.
60

  Výše jsme uvedli, ţe hradby byly vystavěny kolem přerovského 

kopce.  

     Zdá se, ţe přesun z předlokačního centra, které spatřujeme v prostoru dnešního Ţerotínova 

náměstí, západním směrem na dnešní náměstí T. G. Masaryka, se děl velmi pomalu, během 

století, do poloviny 15. století.  I kdyţ byl Přerov po určitou dobu sídlem provincie, krajského 

soudu, u něhoţ se vedly menší zemské desky, další privilegia, která patří k rozvoji městského 

organismu, na sebe dala delší dobu čekat. Teprve na začátku 2. poloviny 14. století, prakticky 

100 let po povýšení na město (15. května 1355) udělil markrabě Jan Jindřich za svého pobytu 

ve městě Přerovu výroční trh okolo sv. Vavřince (čtyři dny před a čtyři dny po) a přidal ještě 

týdenní trh v úterý k dřívějšímu pátečnímu. Dne 7. června 1386 dal markrabě Jošt přerovským 

měšťanům právo svobodného kšaftu o věcech movitých i nemovitých, mimo to rozmnoţil 

jejich městský majetek darem zeměpanských lesů Tmeň u Beňova, Chmeliska, Ostrovy a 

Ţebračka. 

      Z výše uvedného se nabízí dvě období, v nichţ můţeme předpokládat lokaci na Dolním 

náměstí. Mohlo k ní dojít kolem poloviny 14. století a jejím odrazem můţe být první zmínka 

o Šířavě z roku 1371. Je také moţné, ţe k usazení nových obyvatel na Dolním náměstí došlo 

aţ po husitských válkách v souvislosti s výše zmiňovaným poničením města. Zároveň s tím se 

zde na uvolněných lokalitách dnešního Ţerotínova náměstí usazuje ţidovské obyvatelstvo, jak 

víme, první zmínka o ţidovské ulici je z roku 1447. Hlavní branská ulice šla i pak nadále od 

brodu při severním svahu kopce východní stranou Dolního náměstí (dnes náměstí T. G. 

Masaryka) dnešní Wilsonovou ulicí a Ţerotínovým náměstím na jih, na dnešní Šířavu.     

     Na cestě k novověku vidíme v Přerově konce 15. století dva samostatné městské 

organismy. Horní město bylo cíleně osazováno členy jednoty bratrské, v bratrských textech je 

označováno jako biblický Hebron.
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 Zde byl také roku 1482 zakoupen dům Jana z Rácova 

k přestavbě na radnici. 

      Samotné vysazení města nemusela provázet jeho okamţitá urbanizace. Město vzniká 



v okamţiku, kdy se jeho obyvatelé stávají právně definovanou obcí a součástí veřejného 

prostoru. 

                                                                     

Jiří Lapáček 
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