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PROGRAM REGENERACE A REVITALIZACE DOMU Č. P. 148, 
TZV. „M ĚSTSKÉHO DOMU“ V PŘEROVĚ 

1. ÚVOD 

Městský dům č.p. 148, tvořící nároží ulice Kratochvílovy a náměstí T.G.Masaryka a 
stojící na pozemku p.č. 136, k.ú. Přerov, byl dne 6.6. 1984 zapsán do Státního seznamu 
nemovitých kulturních památek ČR, nyní je veden v Ústředním seznamu kulturních památek 
ČR pod evidenčním číslem rejstříku 44 882/8-2809. Současně se nachází na území 
ochranného pásma Městské památkové zóny, které bylo vyhlášeno rozhodnutím OkÚ Přerov, 
referátu kultury pod zn.kult.1125/94-404/5 dne 21.1.1995. 

Od 15.12.1909 je „Městský dům“ ve vlastnictví města Přerova.  

1.1. Stručné dějiny M ěstského domu v Přerově 

Druhá třetina 19. století byla v Přerově ve znamení zvýšených dobrovolných kulturních 
a společenských aktivit. Absence reprezentativní budovy sloužící ke společenským a 
kulturním činnostem byla dlouhodobě řešena zástupci českých spolků, kteří na valné hromadě 
dne 2. října 1895 odsouhlasili koupi domu „U bílého koníčka“, který se nacházel v místech 
dnešního Městského domu a v němž se kulturní a společenské spolky scházely. 

Po koupi domu byla vyhlášena soutěž na dodavatele projekčních prací a rozpočet. 
O podaných návrzích rozhodovala odborná komise Spolku českých inženýrů z Prahy, která 
jako vítězný vybrala návrh stavitele Viléma Žáka. Projekt vypracoval stavební rada 
Ing. K. Černý. Vítězný návrh byl předložen k posouzení a úpravě znalcům z Prahy, kterými 
byli Ing. Alois Jan Čenský a Karel Hugo Kepka. Jestliže Čenský prosazoval eklektický vzhled 
budovy s novorenesančními prvky, Kepka posunul svoji vizi k nastupující moderní secesní 
výzdobě. Návrh Kepky nakonec zvítězil, a tak 23. března 1896 podal spolek městské radě 
dvojmo vyhotovení stavebních nákresů. Na základě povolení byl proveden výběr na 
dodavatele stavebních prací, kterým se stali stavitelé Vilém Žák a František Pivný. Budova 
hostince „U bílého koníčka“ byla zdokumentována a vyfotografována a započalo se 
s bouracími pracemi. Dne 1. května 1896 byl položen základní kámen k výstavbě budovy 
„Záloženského domu“ v Přerově a již v říjnu 1897 byly ke svému účelu odevzdány přízemní 
místnosti.  

Stavba Záloženského domu byla dokončena koncem listopadu 1897 a dne 4. prosince 
téhož roku byla budova slavnostně předána veřejnosti. Vzhledem k vysokým nákladům na 
provoz bylo rozhodnuto, že Záloženský dům bude prodán. Město Přerov jako jediný zájemce 
dne 15. prosince 1909 dům odkoupilo (nazván Městský dům), a to včetně vysokého 
hypotečního dluhu. Do začátku 2. světové války a během jejího průběhu sloužil Městský dům 
jako hotel skupiny „C“. V roce 1934 byly v Městském domě prováděny další stavební práce, 
neboť více jak třicetileté užívání budovy odhalilo řadu nedostatků stavební realizace, která 
proběhla koncem 19. století. Při této stavební etapě obnovy Městského domu byly provedeny 
i údržbové a rovněž dispoziční opravy v prvním a druhém patře. Vedle větších a rozsáhlejších 
stavebních oprav se jednalo i o zřízení koupelny a výmalby rekonstruované bytové jednotky 
hoteliéra a také opravy šaten. V letech 1957-1960 proběhla v budově generální oprava 
dřevěných podlah, v roce 1961 byl vestavěn nákladní výtah a následně v letech 1964-1966 
proběhla generální oprava budovy. V jejím rámci byla obnovena umělecká štuková výzdoba 
ve velkém sálu, kterou prováděli pracovníci firmy Umělecká řemesla Brno. Práce na 
generální opravě byly ukončeny v roce 1967 a dne 29. 9. 1967 byl sál Městského domu 
slavnostně otevřen. V roce 1973 byla provedena rekonstrukce jeviště. Následné úvahy 
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o celkové rekonstrukci objektu z konce 70. let byly připraveny až na konec 80. let 20. století. 
V roce 1984 byla budova zapsána do Ústředního seznamu nemovitých památek ČR. 20. února 
1989 bylo vydáno stavební povolení na rekonstrukci Městského domu, která spočívala ve 
zřízení nových sociálních zařízení, generální opravu kuchyně, sálů a restaurací včetně výměny 
strojovny vzduchotechniky. Dokumentaci připravili projektanti OSP Přerov pod vedením 
Ing. Stanislava Vymětala, interiéry navrhli Ing. Pavel Gremlica a Ing. arch. Radim Pluskal. 
Po roce 1989 byla plánová dokumentace interiérů přepracována Ing. Jaroslavem Klimkem, 
realizaci získala truhlářská dílna J. Vrbíka z Újezdce, pískovaná okna schodiště a dveří 
vyhotovil Petr Markulček, plastiky u jeviště manželé Hudečkovi z Prahy. Štukatérské práce 
prováděla stavební huť Antonína Janoty. Celková rekonstrukce Městského domu stála 
32,5 miliónů korun, z toho 17 miliónů korun interiéry. Slavnostní otevření rekonstruované 
budovy proběhlo dne 25. září 1992 při příležitosti konání Přerovského jazzového festivalu.  

1.2. Důvod zpracování, hlavní cíle a úkoly „Programu regenerace a 
revitalizace Městského domu v Přerově“   

Dosažení celkové obnovy objektu a celého areálu budovy je z finančního, časového i 
organizačního hlediska velmi náročný úkol, který se nemůže obejít bez podrobné analýzy 
stávajícího stavu objektu, finančních a organizačních možností investora, stanovení časové 
posloupnosti a finanční náročnosti jednotlivých stavebních etap. 

Důvody zpracování „Programu“ : 

1. současný stavebně-technický stav objektu neodpovídá historickému významu této pro 
město významné městské budovy, úzce spojené s kulturním a společenským životem 
města, 

2. v současné době neexistuje ucelený koncepční materiál, který by se komplexně 
zabýval jeho dalším využitím, rekonstrukcí a rehabilitací, jeho výslednou podobou, 

3. doposud nebyl podrobně a věrohodně zdokumentován stavebně-technický stav 
objektu tak, aby bylo možno do budoucna stanovit pořadí stavebních úprav a zejména 
potřebu finančních prostředků na tyto úpravy, 

4. činnost v objektu, jeho správa a údržba, pořizování jednotlivých projektových 
dokumentací koncepčního a realizačního charakteru a realizace jednotlivých 
investičních akcí, je zajišťována na úrovni města, ve spolupráci se zástupci 
památkové péče a zpracovatelem stavebně-historického průzkumu. 

Cílem „Programu“ je vytvoření koncepčního materiálu, především pro stavebně-technickou a 
památkovou obnovu „Městského domu v Přerově“ a to tak, aby perspektivně odpovídal 
moderním potřebám provozování takzvaného „kulturně-společenského a případně i 
kongresového objektu“, jež bude sloužit široké veřejnosti města a společenským aktivitám 
různých kulturních kroužku, sdružení, klubů atd. včetně zabezpečování kulturně 
společenských akcí správcem anebo uživatelem objektu. 

K dosažení cílů si „Program“ stanovuje tyto hlavní úkoly : 

1. Popsat současný stavebně-technický stav objektu a jeho rozhodujících stavebních částí. 
2. Popsat majetkoprávní vztahy, zákonná omezení, zpracovat seznam dosud zpracované 

projektové dokumentace, omezení a povinnosti vyplývající z užívání objektu pro 
budoucí účely, zpracovat přehled uskutečněných investičních akcí a nadstandardních 
úkonů nad rámec běžné údržby. 

3. Analyzovat stávající organizační zabezpečení při správě objektu. 
4. Vyhodnotit veškerou dosud zpracovanou dokumentaci z hlediska její další 

použitelnosti. 
5. Stanovit koncept využití celého objektu a jeho jednotlivých částí. 
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6. Stanovit pořadí nutných oprav a stavebních úprav a orientační finanční náročnost 
jednotlivých stavebních (realizačních) etap. 

7. Stanovit konkrétní zodpovědnost jednotlivých institucí města za realizaci „Programu“. 
 

„Program“ je zpracován do dvou základních částí a to analytické a návrhové s tím, že 
vyžaduje průběžnou aktualizaci se zaznamenáním veškerých změn týkajících se objektu, 
včetně podrobných zpráv o plnění „Programu“. 

2. ANALYTICKÁ ČÁST 

2.1. Popis stavebně-technického stavu objektu 

Úkolem kapitoly je podat stručnou charakteristiku fyzického stavu objektu Městského domu 
v Přerově před zahájením realizace „Programu“. Popis stávajícího stavu má podat co 
nejobecnější představu o míře stavební zanedbanosti a statického narušení objektu a jeho 
jednotlivých konstrukcí. 

2.1.1 Architektonický rozbor objektu  

Městský dům je vystavěn v bloku objektů tvořících jihovýchodní nároží hlavního přerovského 
náměstí. Zaujímá plochu nejméně dvou až tří středověkých parcel, na kterých byl později 
postaven objekt zájezdního hostince „U bílého koníčka“, který zde existoval až do demolice 
domu v roce 1896. Nynější objekt je svojí hmotovou dispozicí největší plochou původně 
středověkého sídliště. Je podsklepeným třípodlažním objektem s půdním polopatrem.  

Dispozice suterénů: Budova je takřka celá podsklepena. Suterén je přístupný po pěti 
nezávislých schodištích, nacházejících se v pravé, střední a levé části půdorysu. Na dobových 
plánech z roku 1896 jsou uváděny i způsoby využití jednotlivých částí sklepů (sklady pro víno, 
lednice, potraviny atd. – viz příslušná kapitola plánové dokumentace). Lze konstatovat, že 
suterény jsou nepravidelným čtyřtraktem, s obdélnými prostorami situovanými za sebou.  

Dispozice přízemí je půdorysně podobná suterénu a organicky na něj navazuje. Pětitraktová 
nepravidelná hloubková dispozice je tvořená bočním vstupem prolomeným ve třetí ose se 
schodištěm do patra (ve druhém traktu), třetí trakt má za sebou orientované tři prostory 
s chodbou, dále čtvrtý trakt je tvořen hlavním schodištěm s foyer a zázemím (Wc, šatny). Pátý 
trakt slouží jako zázemí a je opět tvořen čtyřmi za sebou orientovanými prostorami. Parter je 
využíván jako restaurace, jídelna, vinárna, ale i jako šatny a sklady.  

Dispozice 1. patra plynule navazuje na přízemí, pěti-trakt interiéru budovy je takřka shodně 
členěn, ve třetím hloubkovém traktu se nachází předsálí hlavního sálu s balkónem (čtvrtý 
trakt). Za sálem je situováno dvouramenné hlavní schodiště se zázemím. Do pátého traktu je 
situováno jeviště a šatny. V patře je umístěna kavárna, konferenční sály, hlavní sál 
s předsálím a zázemím. 

Dispozice 2. patra je shodná s nižšími patry, pouze ve třetím traktu je umístěno technické 
zázemí Městského domu a hlavního sálu, ve třetím traktu je balkón hlavního sálu, v zadní 
části hlavního schodiště a zázemím hlavního sálu (provaziště).  

Půda, krov a střecha dotvářejí dispozici objektu. Krov půdního prostoru je z dřevěných trámů, 
podlahy jsou kryté betonovou mazaninou anebo částečně „půdovkou“. Střecha je kryta 
měděným plechem, je polovalbová, se třemi vikýři s volutami.  

Průčelní a boční fasády jsou členěny (boční fasáda) v pravidelném rytmu 1+1+1+1+1 
s mohutným parterem zdůrazněným pásovou rustikou, pískovcovým soklem, štukovou 
členěnou kordonovou římsou a nutami členěnou hlavní ploch pater s okny s bohatě zdobenými 
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suprafenestrami. Okna v přízemí mají segmentová ukončení. První patro má okna členěná do 
šesti tabulek, přičemž dolní část oken má prodlouženou tabulkovou prosklenou část. Okna ve 
druhém patře jsou členěna shodně do písmene „T“. Fasáda je ukončena mohutnou 
kordonovou římsou s vlysem. Rizalit hodinové věže na nároží má okna členěna v rytmu 1+1 – 
1+1. Hlavní fasáda je členěna opět v pravidelném rytmu 1+1+1-1+1. Shodně popsanou 
fasádu má i hlavní průčelí. Výjimkou je rizalit průčelí, do kterého je prolomen hlavní vstup se 
třemi okny a balkónem ve střední části. Okna rizalitu prvního patra jsou členěna do devíti 
tabulek, ve druhém patře jsou prolomena okna půlkruhová, dělená dvěma svislými příčníky ve 
střední části. Hlavní vstup rizalitu je zdůrazněn pásovou rustikou, balkónem s půlkruhovým 
tvarem a kuželkami balustrády. Na balkón, nesený čtyřmi (2+2) konzolami, dosedají 
půlkruhové pilastry ukončené iónskými hlavicemi. Štít rizalitu kompozičně ukončuje volutový 
tympanon, ve střední části s vikýřem s oválným oknem členěným do klasického kříže. Po levé 
a pravé straně vikýře je atika tvořená balustrádou s kuželkami. Pravá část průčelí je tvořena 
pouze dvěma pravidelnými okenními osami, přičemž obě patra mají okna zaslepená. 

Soklové části a vstupní dveřní portál jsou z pískovce, stejně tak jako balkón umístěný na osu 
hlavního vstupu. Nátěr fasád je proveden tón v tónu béžové barvy. Truhlářské výrobky 
v nátěru tmavě hnědé. 

2.1.2. Svislé nosné konstrukce vnitřní a obvodové 

Svislé a nosné konstrukce jsou v řadě případů poškozeny trhlinami, a to ať vlásečnicovými 
anebo progresivnějšími. Fasády jsou rozpraskány svislými i vodorovnými trhlinami, které 
probíhají po celé výšce objektu a spojují místa s nejnižší tuhostí stěn. Trhliny jsou 
prolisovány skrz stěny prakticky v celém objektu a dosahují tloušťky 10-15 mm. Výrazné 
trhliny jsou zaznamenány na plášti průčelí i bočního křídla v místech korunní římsy budovy. 
Trhlinami jsou porušeny lokálně i vnitřní nosné stěny, především v hlavním sále a to 
v místech spojů štukových prvků. V nedávné době došlo k odtržení jedné z štukových částí, 
jež byla následně odborně zapravena. V ostatních prostorách budovy se jedná spíše o trhliny 
vlasové. 

Svislé a vodorovné konstrukce suterénních prostor se nachází takřka pod celým objektem a 
vykazují rovněž statické poruchy a to jak pod všemi křídly objektu (podsklepen je takřka celý 
půdorys Městského domu) 

2.1.3. Stropní konstrukce, konstrukce schodišť, konstrukce balkónů a teras 

Suterény : jsou nepravidelným čtyř-traktem, s obdélnými prostorami situovanými za sebou. 
Podlahy jsou převážně z betonové mazaniny, stropy klenuté stlačenými klenbami a 
traverzovým zastropením. Jako stavením materiál je použita pálená cihla s lomovým 
kamenem. 

Dispozice přízemí je dispozičně podobná suterénu a organicky na něj navazuje. Podlahy 
přízemí jsou z betonové mazaniny kryté koberci, dlažbou. Stropy jsou plochostropé, rozvody 
sítí jsou nově rekonstruované po GO v 90. letech 20. století..  

Dispozice 1. patra organicky navazuje na přízemí, pěti-trakt interiéru budovy je takřka shodně 
členěn, ve třetím hloubkovém traktu se nachází předsálí hlavního sálu s balkónem (čtvrtý 
trakt). Za sálem je situováno dvouramenné hlavní schodiště se zázemím. Podlahy jsou opět 
z betonové mazaniny, kryté parketami, dlažbou anebo koberci. Stropy jsou plochostropé 

Dispozice 2. patra je shodná s nižšími patry, pouze ve třetím traktu je umístěno technické 
zázemí městského domu a hlavního sálu, ve třetím traktu je balkón hlavního sálu, v zadní 
části hlavního schodiště a zázemím hlavního sálu (provaziště). Stropy jsou plochostropé, 
hlavní sál se štukovou výzdobou, podlahy z betonové mazaniny, kryté keramickou dlažbou, 
koberci. 
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Půda, krov a střecha dotvářejí dispozici objektu. Krov půdního prostoru je z dřevěných trámů, 
podlahy jsou kryté betonovou mazaninou anebo částečně „půdovkou“. Střecha je kryta 
měděným plechem, je polovalbová, se třemi vikýři s volutami.  

Stropní konstrukce hlavního sálu je havarijní, ostatní prostory vyžadují rekonstrukci, 
především nevhodně stanovené barevnosti a technologie opravené štuky! 

2.1.4. Konstrukce krovu a střešní krytina 

Krov je opraven v 90. letech 20. století. Vazní trámy jsou v čepech a spojích pevné, mírně 
uvolněné jsou některé vzpěry-vazný trám, pásek-vzpěra, pásek-hambálek. Konstrukce krovu 
byla ošetřena proti dřevokaznému hmyzu a houbám při výměně krytiny. 

Konstrukce je ve velmi špatném stavu – havarijním, je plechová krytina (měděné šablony), 
včetně věžice. Na podlahách krovové prostory jsou uloženy větrací komponenty, jež při 
pracovní činnosti rozechvívají stropní konstrukci se štukovou výzdobou hlavního sálu. 
Dochází tak k destrukční činnosti. Může tak dojít k ohrožení restaurovaných štuk a maleb 
průsakem vody ze střechy. Rovněž nebyl revidován stav dřevěné trámové konstrukce krovu 
na zjištění dřevokazného hmyzu a hub. Není vyloučena rozepínaní krovové konstrukce, 
především pozednic a to z důvodu patrných trhlin na průčelní fasádě a boční fasádě 
(poškození štukové korunní římsy atd.) 

Střešní krytina je dožitá, místy v havarijním stavu! 

2.1.5. Venkovní omítky a fasádní prvky 

Venkovní omítky, které byly provedeny v 90.letech 19. století,byly opraveny v třicátých 
letech 20. století. Při poslední rekonstrukci v 90. letech 20.století bylo použito akrylátového 
nátěru, který neumožňuje vhodnou přilnavost fasády jemnými spárami včetně omítkové 
podkladní směsi, a to způsobilo, že omítky jsou místy dožité a narušené povětrnostními vlivy 
a vykazují trhliny z porušené statiky stěn. Štukové prvky (okenní ostění, plocha fasády) jsou 
povětrnostními vlivy, zvětráváním a narušenou statikou objektu silně narušeny, objevují se 
trhliny. Ve velmi špatném až havarijním stavu jsou pískovcové prvky podlah balkónu 
(zatékání). Dvorní fasády byly opraveny v průběhu 90. let 20. století. Jsou hladké, bez 
štukových prvků. 

Fasády jsou dožité, lokálně v havarijním stavu! 

2.1.6. Výplně venkovních a vnitřních otvorů 

Okenní výplně : na objektu jsou okna různých velikostí a typů. Jde přitom pouze o průčelní 
fasádu do ulice a doporučujeme, na základě provedeného stavebně historického průzkumu, 
realizaci dvoukřídlých oken v členění stávající typologie, vycházející se zaměření typu oken 
z roku 1965:  

- okno typ č. 1 
zahrnuje celkově 16 ks oken se segmentovým ukončením, okno je členěno do latinského kříže 
„T“ III. podlaží obou fasád 

- okno typ č. 2 
zahrnuje 3 ks oken průčelí rizalitu, vložená jako neotvíravá, členěná na tři části, sloužící 
k prosvětlení chodeb a foyer Městského domu III. podlaží  

- okno typ č. 3 
tato okna tvoří základ první až páté okenní osy Městského domu, situované do hlavního 
náměstí, respektive zasahující do třetí až páté okenní osy průčelní fasády, II. podlaží. Jsou 
členěna do „pravoslavného“ kříže, s pravoúhlým ukončením. Jde celkem o 8 ks oken 
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- okno typ č. 4 
ve věžním rizalitu jsou umístěna typologicky shodné 4 ks oken s okny označenými č. 3, tyto 
okenní výplně jsou pouze „širší“ a nachází se rovněž ve II. podlaží 

- okno typ č. 5 
tato okna, nacházející se v šesté a sedmé okenní ose respektive jedenácté a dvanácté okenní 
ose II. podlaží, jsou typologicky shodná s okny, označenými č. 3 a 4, rozdílná jsou však 
velikostně. Jedná se o 4 ks těchto oken členěných do „pravoslavného“ kříže 
- okno typ č. 6 
celkem 3 ks oken, nacházejících se v rizalitu hlavní fasády s centrálním vstupem do budovy. 
Devítitabulková okna s pravidelným členěním jsou pravoúhle ukončená 

- okno typ č. 7 
toto okno, celkem 1 ks, se nachází v I. NP budovy, v první ose boční fasády. Jedná se o 
jednoduchou konstrukci okna, děleného vodorovně v místech segmentového ukončení. Dnes 
jsou zde boční vstupní dveře do objektu.  

- dveřní výplň typ č. 8 
nachází se v I. NP boční fasády, ve druhé ose. Jedná se o 1 ks dvoukřídlých kazetových dveří 
s jednoduchým pravoúhlým členěním kazet a se segmentovým ukončením nadsvětlíku dveří.  

- okno typ č. 9 
v I. NP boční fasády se nachází celkem 2 ks těchto oken, členěných do písmene „T“ a dále 
příčně na 4 ks okenních tabulek se segmentovým ukončením, na průčelí se tato okna nachází 
ve druhé až páté okenní ose a jsou zde celkem 3 ks těchto typologicky shodných oken se 
sousední fasádou. Celkem tedy část parterového osazení oken tvoří 5 ks oken 

- okno typ č. 10 
tento typologický druh okna se segmentovým záklenkem a členěním do latinského kříže, nebo 
také písmene „T“ a 4 ks okenních tabulek, s nachází I. NP, na boční fasádě v počtu 1 ks a na 
průčelní fasádě je těchto oken celkem 3 ks, celkem tedy 4 ks oken 

- okno typ č. 11 
toto okno, se segmentovým ukončením, členěné do písmene „T“ a 4 ks okenních tabulek, se 
nachází v páté a šesté respektive desáté až jedenácté ose I. NP. Celkový počet tohoto typu 
okna je 4 ks. 

- dveřní výplň typ č. 12 
nachází se v I. NP, boční fasády Městského domu. Jedná se o dvoukřídlá profilovaná vrata, 
s konvexním členěním obou hlavních kazet, děleným od soklové části dveří se dvěma 
čtvercovými kazetami vodorovnými lištami s kanelami. Rovněž nadsvětlík je profilovaný, 
horní část dveří prosklená. 

- dveřní výplň typ č. 13 
jedná se o bohatě zdobená, kazetová dvoukřídlá vrata s dochovaným kováním a mohutnými 
závěsy, celkem 1 ks. Umělecko- historicky hodnotný prvek průčelí fasády. 

- okno typ č. 14 
jedná se o celkem 3 ks „kruhových“ oken, zvaných spíše „volská oka“, tvořících okenní 
výplně vikýřů 

Do náměstí T. G. M. je fasáda Městského domu tvořena celkem 18 ks oken, 2 okny „volská 
oka“ a 2 ks dvoukřídlých kazetových dveří. 

Do ulice Kratochvílovy je hlavní, průčelní, fasáda Městského domu, dle této PD, tvořena 
celkem 34 ks oken, 1 oknem „volské oko“ ve vikýři a 1 ks dvoukřídlých kazetových dveří 
 s nadsvětlíkem  
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typ výplně počet kusů 
okno 52 

vikýřová okna volská okna 3 
dveře 3 

 
Dveřní výplně včetně pískovaného skla jsou po opravě v 90. letech 20. století v havarijním 
stavu. Způsob tehdy provedené opravy neodpovídal ani původní historické reminiscenci. 
Okenní výplně byly u dveřních otvorů ve foyer a vstupů do hlavního sálu nahrazeny z části 
skly s ornamentální kresbou malíře Markulčeka. Tyto skleněné výplně byly ale v rozmezí let 
2000/2 poškozeny a následně nahrazeny kopiemi. Odstraněny byly dveřní křídla vstupu do 
objektu, oddělující hlavní dveře a foyer s šatnami. Úplně odstraněny byly původní dveřní 
výplně vstupů do restaurace, typologicky nevhodné jsou vedlejší dveřní vstupy do obslužných 
místností interiérů „M ěstského domu“. Bez koncepce další obnovy byly prováděny další 
stavební práce prolomením dalších dveřních otvorů, dostaveb v přízemí, včetně nových, 
převážně typizovaných dveřních otvorů a mříží. Tyto práce byly prováděny z důvodu řešení 
bezprostředně vzniklé situace provozu „Městského domu“, nicméně bez koncepčního pohledu 
na budoucí podobu objektu. 

Dveřní a okenní otvory interiérů jsou buď havarijní, typologicky nevhodné, s nevhodným 
nátěrem včetně kování anebo typologicky a historicky nevhodnými skleněnými výplněmi! 

2.1.7. Klempířské prvky 

Klempířské prvky byly vyměněny při opravě střešní krytiny v 90. letech 20. století. Nynější 
stav odpovídá zhruba dvacetileté době instalace. Rozmrazování zmrzlé vody v žlabech 
v zimních měsících je nefunkční, což způsobuje destrukci svodů. Časté jsou proto viditelné 
poruchy, jež způsobují destrukci promrzajícího zdiva a korunní římsy. 

Okenní „oplechování“ parapetů je dožité a stejně jako svody dešťové vody poškozené 
výskytem holubů a jejich trusem, který agresivní prostředí pro další poškozování a destrukci 
vnějších fasád.  

Klempířské prvky jsou dožité, lokálně v havarijním stavu, jejich častá nefunkčnost je 
způsobena jejich častým zanášením a nevhodně zvolenou technologií! Je nutno provést jejich 
revizi. 

2.1.8. Vodoinstalace 

Po provedení rekonstrukce v 90. letech 20. století jsou rozvody vody a kanalizace v dobrém 
stavu. V projekčně plánovaných místech interiérů budovy by měly být provedeny rozvody 
vodoinstalace v návaznosti na budoucí provoz. 

Vodoinstalace odpovídá stavu užívání po rekonstrukci objektu po rekonstrukci v 90. letech 
20. století. Je vhodné provést revizi. 

2.1.9. Elektroinstalace 

Současná elektroinstalace v objektu je nevyhovující a neodpovídá současným předpisům. 

Elektroinstalace je dožitá, neodpovídající současným závazným předpisům! 

2.1.10. Vytápění a vzduchotechnika 

V objektu je instalován rozvod ústředního vytápění. Nucená výměna vzduchu je umístěna nad 
hlavním sálem, avšak s negativním vlivem na stropní konstrukci, na níž je v půdním prostoru 
zřízena. 

Vytápění a vzduchotechnika jsou dožité, neodpovídající současným závazným předpisům! 
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2.1.11. Izolace proti zemní vlhkosti 

Izolace proti zemní vlhkosti na obvodu objektu zcela chybí, byla provedena pouze částečně 
při úpravě nádvoří v 90. letech 20. století.. 

Izolace proti zemní vlhkosti buď chybí anebo je dožitá, neodpovídající současným normám! 

2.1.12. Umělecko-historické artefakty – stav 

Jde o zvláštní kapitolu, zachycující speciální „stavební“ práce-práce s umělecko-historickým 
zaměřením, týkající se konkrétně restaurování v exteriérech a interiérech budovy. Veškeré 
tyto prvky jsou, pokud nebyly restaurovány dříve, ve velmi špatném stavu. Týká se to těchto 
umělecko-historických prvků : 

- kamenné artefakty (schodiště, dlažba, sokl atd.) 
- štukové artefakty (římsy, ostění, fabiony, štuková zrcadla stropů, atd.) 
- malba (malované prvky se nachází ve všech částech areálu budovy) 
- tapety (chybí) 
- parkety-vlysky (viz. hlavní sál a vedlejší menší sálové prostory) 
- nábytek (ve všech prostorách městského domu nepůvodní) 

A) Památkové hodnocení 

Městský dům v Přerově, objekt zapsaný v Ústředním seznamu kulturních památek ČR pod 
evidenčním číslem rejstříku 44 882/8-2809. Jedná se o nárožní třípodlažní podsklepený 
objekt, který byl v letech 1869-1897 postaven podle plánů architektů Karla Hugo Kepky a 
Aloise Čenského. Objekt s charakteristickou architekturou pozdního romantismu konce 19. 
století s pseudobarokními prvky, sloupovím a bohatou štukaturou v exteriéru a interiéru je 
jedním s nejhodnotnějších objektů města a dokladem kvalitní eklektické historizující 
architektury přelomu 19. a 20. století. 

B) Kulturn ě-historické hodnocení 

Městský, původně Záloženský dům v Přerově, stavba nacházející se na exponovaném místě 
původně středověkého městiště, v místech, kde stával hostinec „U bílého koníčka“, je jedním 
s nejhodnotnějších objektů historizující slohové epochy konce 19. století. „Záloženský dům“ 
stavěli vlivní rodáci - Vilém Žák a František Pivný. Přes veškeré ekonomické problémy byla 
budova využívána ať Záloženským spolkem anebo později M ěstem Přerov z převážné míry 
pro účely kulturní. Bylo zde hráno divadlo, pro čtenáře zde byla vybudována knihovna, byly 
zde cvičebny pro hudební spolky. I přes krizi v období třicátých let a následujícího válečného 
období, byla činnost „Městského domu“ zachována. V 60. letech 20. století zde byly zahájeny 
pravidelné každoroční jazzové dny, které byly přerušeny v období normalizace. Po roce 1989 
prošel Městský dům stavební rekonstrukcí, byla zde vybudována restaurace, klub a udržována 
tradice pořádání hudebních a divadelních představení.  

C) Hodnotné detaily a prvky 

Průčelní fasády: 
- štuková výzdoba 
- průčelní vstupní vrata 
- sondami odkrytý pískovcový sokl parteru 
- plastiky múz na balkónu 

Dvorní fasády: 
-  0 

Suterén: 
-  dispozice suterénů 
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Přízemí: 
- dispozice přízemí 
- štuková výzdoba 
- dochované truhlářské výrobky dveří 
- plastiky múz ve vstupním foye 
- centrální schodiště do patra 

1. patro:  
- dispozice přízemí 
- prostory hlavního a vedlejších sálů a salónků 
- štuková výzdoba interiérů 
- centrální schodiště do přízemí 
- truhlářské výrobky dveří 

2. patro: 
- dispozice patra 
- štuková výzdoba 
- truhlářské výrobky dveří  
- balkón nad hlavním sálem se štukovou výzdobou 
- 2 ks historizujících lustrů v hlavním sále 

Půda, krov a střecha: 
- dispozice a skladba krovu 
- hodinový stroj 
- hodiny ve věži 

D) Architektonické, urbanistické a památkové závady  

Průčelní fasády: 
- poškození fasády nevhodným barevným nátěrem 
- nevhodná a nepůvodní barevnost fasády 
- poškození původních pískovcových bloků soklové části  
- poškození balkónů zavlháním 
- poškození plastik putti na balkóně neodborným zásahem 
- statické poruchy na fasádě 
- silné zavlhání korunní římsy špatnými okapy 
- silné zavlhání parteru 
- zaomítání vstupního pískovcového portálu 
- zazdívky původního odvětrání suterénů 

Dvorní fasády: 
- novodobé hladké fasády 
- zavlhání fasád především v soklových částech 

Suterén: 
- novodobé dělící příčky  
- nově vybudované a zazdění původních větracích průduchů 
- betonová mazanina podlah 
- rozvody elektro a sítí 

Přízemí: 
- novodobé dělící příčky 
- prolomení nových vstupních otvorů 
- výměna původních dlažeb a podlahových krytin 
- výměna původních truhlářských výrobků oken a dveří 
- nepůvodní výmalba prostor 
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1. patro:  
- narušení původní dispozice druhotně vloženými příčkami 
- nepůvodní vstupní otvory 
- nepůvodní truhlářské výrobky dveří a oken 
- poškození původních dochovaných truhlářských výrobků dveří novodobými nátěry a 

sesychání tmelů a dřeva nevhodnou vzduchotechnikou 
- nepůvodní podlahová krytina, odstranění původních dlažeb a palubek 
- nepůvodní barevnost 
- narušení původní dispozice novodobými přestavbami 

2. patro: 
- nerespektování původní dispozice novodobými přestavbami 
- nepůvodní vstupní otvory a dělící příčky 
- nepůvodní barevnost chodeb, sálů a hlavního sálu 
- nerespektování původní barevnosti a provedení nátěrů novodobými nevhodnými 

barevnými přípravky 
- nepůvodní truhlářské výrobky oken a dveří 
- sesychání originálních dveří do hlavního sálu 
- poškození štukové výzdoby 
- nepůvodní barevnost hlavního sálu 

Půda, krov a střecha: 
- poškození původní trámové konstrukce dřevokazným hmyzem a houbami 
- umístění vzduchotechniky 
- uzavření větracích otvorů z hlavního sálu do prostor střechy 
- sesychající podbití  
- nepůvodní podlahová krytina (chybějící anebo odstraněné půdovky) z části prostor půdy 

2.2. Omezení a povinnosti vyplývající ze zákona o státní památkové péči 
v rámci legislativy České republiky 

Městský dům v Přerově, č.p.148, č.o. 7, nacházející se na nároží náměstí T. G. Masaryka a 
Kratochvílovy ulice je kulturní památkou zapsanou v Ústředním seznamu kulturních 
památek České republiky pod evidenčním číslem rejstříku 44882/8-2809. 

Režim péče o kulturní památky je obecně upraven zákonem č.20/1987 Sb., o státní památkové 
péči, v platném znění a prováděcí vyhláškou k tomuto zákonu č. 66/1988 Sb. Zamýšlí-li 
vlastník kulturní památky provést údržbu, opravu, rekonstrukci, restaurování nebo jinou 
úpravu kulturní památky nebo jejího prostředí, je tedy povinen dle tohoto zákona si předem 
vyžádat závazné stanovisko orgánu státní památkové péče, a to Magistrátu města Přerova, 
odboru životního prostředí.  

Dále je povinen postupovat ve smyslu ustanovení zák. č. 183/2006 Sb., o územním plánování 
a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění. 

2.3. Omezení a závazky vyplývající z nájemního vztahu 

Nájemní smlouvy uzavřené na nebytové prostory v Městském domě v Přerově : 
 

Pč. Název nájemce Pronajato 
od 

Doba pronájmu Výpovědní 
lhůta  

01. IMIT s.r.o., Přerov, Komenského 4 7.6.2005 Určitá, 10 let,  
(1.9.2005-1.8.2015) 

6 měsíců 
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Pč. Název podnájemce Souhlas 
schválen 
RM 

Doba podnájmu Výpovědní 
lhůta  

01. ČR – Kancelář poslanecké sněmovny, Sněmovní 
1, Praha 1 

21.6.2010 Určitou 
od 4.6.2010 do zániku 
mandátu poslance 

1 měsíc 

02. 
 

Milan Skržek, Přerov, Sokolská 5 22.7.2007 Určitou  
(1.3.2008-31.8.2015) 

3 měsíce 

03. 
 

Vastainvest spol.s r.o.,Dolní Újezd 157 8.2.2006 Určitou 
(1.3.2006- 31.12.2014) 

3 měsíce 

04. 
 

TRUMF Internacionál s.r.o., Dolní Újezd 157 21.12.2005 Určitou 
(1.3.2006 - 31.12.2014) 

3 měsíce 

2.4. Úplný přehled dostupné a dosud zpracované dokumentace 

Plánová dokumentace, uvedená níže, je uložena v archivech Stavebního úřadu v Přerově, 
Státního oblastního archivu v Přerově - Henčlově, archivu odboru životního prostředí 
Magistrátu města Přerova, v soukromých archivech a archivu Národního památkového 
ústavu, územně odborné pracoviště v Olomouci, dislokované pracoviště Přerov.  

Níže uvedený soupis je přehledem známé zpracované a dostupné plánové dokumentace 
k objektu „Městského domu“, v průběhu plnění „Programu“ bude aktualizován.  

V současné době jsou na Odboru rozvoje zpracovány nebo se zpracovávají tyto dokumentace: 

• Šatny účinkujících Městského domu v části objektu TGM 8 - dokumentace k územnímu 
řízení (PRINTES - sdružení, Přerov, 04/1997) 

• Městský dům v Přerově, stavebně technický průzkum (Milan Sigmund, Hněvotín, 
Olomouc 2003, odborná spolupráce PhDr. Karel Žurek, Přerov 2002/03) 

• Stavebně – historický průzkum budovy Městského domu v Přerově (PhDr. Karel Žurek – 
ateliér pro průzkumy, rekonstrukce a restaurování památek s.r.o., Přerov, Dolany – Nové 

• Sady 2003 

• Městský dům v Přerově – zázemí účinkujících s využitím dvorního traktu objektu TGM 8, 
studie pro rozdělení nemovitosti č. pop. 150/8, p.č. 137 - studie (Ing. arch. František 
Lukáš, PRINTES ATELIER, 04/2010) 

• Interiér kavárny - Městský dům Přerov - architektonická studie (REPROJECT s. r. o., 
Praha, 10/2010) 

• Revitalizace Městského domu v Přerově - I. etapa - studie infocentrum Městský dům 
Přerov (Denisa Prášilová, Přerov, 10/2010)  

• Stavební úpravy dvorní části objektu TGM 8 pro šatny učinkujících Městské domu 
 v Přerově (zpracovává Ing. arch. František Lukáš, PRINTES ATELIER, s. r. o.) 

Na Odboru majetku města jsou zpracovány nebo se zpracovávají následující dokumentace: 

• Aktualizace dokumentace z r. 2003 pro realizaci statického sepětí objektu Městského 
domu (Ing. Josef Navrátil). 

• Aktualizace posouzení stavu krovu (firma DEREK, která již dříve posuzovala krovy 
 v MD). 

• Předběžný odhad nákladů na opravu a nátěr fasády MD (BJM Přerov s.r.o.). V tomto 
odhadu není zpracována výměna klempířských prvků, kterými zatéká na fasádu.  
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• Posouzení stavu vzduchotechniky v MD včetně návrhu na jeho případnou realizaci 
(Ing. Knop – PROTECH). 

• posouzení stavu elektroinstalace v MD včetně návrhu na jeho případnou realizaci (BJM 
Přerov s.r.o.). 

• Posouzení stavu vodovodních rozvodů vody v MD včetně návrhu na jeho případnou 
realizaci (Pavel Wenzel). 

• Aktualizace posouzení štukové výzdoby stropu velkého sálu a předsálí v MD (ČVUT 
Brno). 

• Technická zpráva na rozdělení energií na kulturu a restaurační zařízení (restaurace, 
kavárna, Magic bar) z r. 2008.  

2.5. Organizační zabezpečení správy a údržby objektu 

2.5.1. Výkon státní správy (přenesená působnost) 

Výkon státní správy je u objektu “Městského domu“ vykonáván místně a věcně příslušnými 
orgány v souladu s příslušnými zákony a obecně závaznými právními předpisy, usneseními 
vlády a směrnicemi ústředních orgánů státní správy : 

Magistrát města Přerova, který je obecním úřadem obce s rozšířenou působností, je 
výkonným orgánem státní správy :  

-  na úseku státní památkové péče 
- na úseku územního plánování a stavebního řádu 
-  na úseku ochrany životního prostředí  

2.5.2. Výkon samosprávy (samostatná působnost) 

Samostatná působnost města je dána zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), 
ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o obcích) 

Město vystupuje v právních vztazích svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů 
vyplývající. Samospráva má pečovat o všestranný rozvoj svého území a o potřeby svých 
občanů; při plnění svých úkolů chrání též veřejný zájem. Podle § 7 zákona č. 128/2000 Sb., o 
obcích (obecní zřízení), obec spravuje své záležitosti samostatně. Státní orgány a orgány krajů 
mohou do samostatné působnosti zasahovat, jen vyžaduje-li to ochrana zákona, a jen 
způsobem, který zákon stanoví. Rozsah samostatné působnosti může být omezen jen 
zákonem.  

Pravomoc ve věcech samostatné působnosti připadá zastupitelstvu obce.  

Při výkonu samostatné působnosti se obec řídí:  

- při vydávání obecně závazných vyhlášek zákonem,  
- v ostatních záležitostech též jinými právními předpisy vydanými na základě zákona.  

Rada města 

Rozhoduje ve věcech samostatné působnosti dle § 102 zákona o obcích. 

Primátor  

Primátor zastupuje město navenek, jeho povinnosti upravuje ustanovení § 103 zákona 
č.128/2000 Sb. o obcích. 
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Komise a odborné pracovní skupiny rady města 

Pracovní skupina pro regeneraci budovy Městského domu, Kratochvílova 1 a přilehlé 
budovy na Nám. T.G.Masaryka 8  

- zřízena na 2. schůzi Rady města Přerova konané dne 29.11.2010 usnesením 
č.11/2/3/2010.  

Pracovní skupina zejména: 
- projednává v rozpracovanosti jednotlivé části „Programu“ 
- předkládá návrh „Programu“ na jednání rady města 
- předkládá návrhy Radě města na zařazení jednotlivých investičních akcí z „Programu“ 

do rozpočtu města 

Magistrát města Přerova  

Tajemník  

Pověřuje příslušné vedoucí odborů plněním úkolů, které souvisí s jejich přímou odpovědností 
za: 

- hospodaření města, nakládání s majetkem města, uzavírání majetkoprávních smluv, 
sestavování rozpočtu, rozpočtová opatření 

- dlouhodobý rozvoj města, územně plánovací dokumentaci 
- památkovou péčí 
- životní prostředí 

Odbory Magistrátu města Přerova 

Odbor správy majetku a komunálních služeb: 

- eviduje veškeré smluvní vztahy 
- vede agendu pozemků a nemovitostí v majetku města 
- komplexně zabezpečuje investorskou činnost při provádění staveb města 

Odbor ekonomiky: 

- připravuje návrh rozpočtu statutárního města Přerova 
- vede přehled hospodaření města podle schváleného rozpočtu 
- vede evidenci účetních dokladů 

Odbor koncepce a strategického rozvoje: 

- připravuje koncepční materiály pro investiční celky 
- připravuje koncepční materiály pro rekonstrukce objektů 
- sleduje nabídku grantových programů v rámci ČR a programů vyhlášených EU 
- zodpovídá za administraci poskytnutých dotací 

2.6. Prameny, plány, ikonografie, edice pramenů, literatura  

Prameny, edice pramenů : 
- spisová agenda archivu stavebního úřadu v Přerově, Městský dům 
- SOA Přerov, exp. Henčlov, stavební archiv Přerov 
- SOA Přerov, karton číslo BS fol. 71 
- SOA Přerov, plány z roku 1897 
- SOA Přerov, plány z roku 1896, signované autory 
- Národní památkový ústav, exp. Přerov - archiv 
- Muzeum Komenského v Přerově, archiv starých pohlednic a fotodokumentace 
- Městský úřad v Přerově, odbor majetku města – archiv 
- archiv zpracovatelského ateliéru. 
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- soukromé archivy 
- SHP Městského domu v Přerově. I. etapa – průzkum štukových článků hlavního a 

vedlejších sálů.  
- Ateliér PhDr. Karel Žurek, Přerov-Olomouc 2003. 

Edice pramenů : 
- Pamětní kniha Přerova. In: Zemský archiv v Brně, sign. G. 10, č. 259. 
- Schwoy, Franz Joseph: Topografie von Margraftum Mähren. Wien 1794. In: Zemský 

archiv v Brně, Bd. III., S 156/6-fond katastrálních operátů, sign. D 12 č.j. 2072. 
- Pozemková kniha v Přerově, Městský dům 
- Sedláček, Augustin: Zbytky registratur, č. 652-670. In: Zemský archiv v Brně. 

Mapy, plány, ikonografie : 
- plán města z roku 1726-1727 
- Jan Hoffmann – pohled na Přerov od jihu. 1764 
- pohled na město Přerov od jihu, 1726-1727 
- situační plán města z 18. století 
- plán města Přerova z roku 1831, Městský dům 
- plán města Přerova z roku 1877 
- plán města Přerova  
- hostinec U bílého koníčka, místo,kde byl po demolici tohoto zájezdního hostince 

vybudován Záloženský dům (Městský dům) 
- dobová fotografie Záloženského domu v Přerově, 1/4 20. století 
- dobová fotografie interiéru Záloženského domu se slavnostní oponou 

Literatura : 
- Bayer, František: Přerovsko. Město a hejtmanství. Přerov 1893. 
- Kolektiv autorů: České město ve středověku, Praha 1991. 
- Kolektiv autorů: Dějiny města Přerova I. a II. díl. Přerov 1972. 
- Lapáček, Jiří: Historie Městského domu. In: Přerovské echo, č. 3/97-11/97 
- Muk, Jan – Hošek, Jan: Omítky historických staveb. Praha 1987. 

Dobové spisy : 
- písemná dokumentace k dispozičnímu řešení objektu z roku 1933 

3. NÁVRHOVÁ ČÁST 

Návrhová část „Programu“ vychází z podrobné analýzy všech dostupných informací o historii 
a stavebně-technickém stavu objektu Městského domu v Přerově, o údajích a omezeních, 
vyplývajících z platných právních předpisů a omezeních, vyplývajících ze zákona o 
památkové péči, o údajích o dostupné předprojekční i projektové dokumentaci a záměrech 
dalšího využití majitelem či nájemcem. V kapitole jsou formulována opatření k dosažení 
cílového stavu – úplné regeneraci a revitalizaci městského domu, této významné kulturní 
památky, nacházející se v centrální části území města. Opatření především stavebně-technická 
jsou řazena podle naléhavosti a logické a technologické návaznosti. 

3.1. Finální funkce areálu Městského domu v Přerově 

 pořádání jednorázových kulturních a společenských akcí 
výstavy, přednášky, besedy, svatby, vystoupení hudebních skupin, sólistů, dobové 
jarmarky, oslavy významných výročí apod. 
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 pořádání pravidelných kulturních a společenských akcí 
divadelní představení-úvaha o založení pravidelné divadelní scény, kluby-klubová činnost 
a zájmová činnost s pevným umístěním kluboven v rámci městského domu 

 provozování restauračních služeb 
vytvoření podmínek pro restaurační služby s celodenním provozem, bary a kluby pro 
různé věkové kategorie zájemců 

 vybudování kancelářských prostor 
vytvoření technického zázemí pro instituci KIS Přerov včetně informačního centra, 
přístupného pro návštěvníky města 

3.2. Návrh na využití stávajících prostor městského domu 
 

Prostory Stávající využití Návrh nového využití 
Suterény (I. podzemní podlaží) a) technické zázemí 

b)  bar 

a) Jazzový klub s barovým  
zázemím 

b) technické zázemí 
 

Přízemí (I. podlaží)  a) Prodejny lístků na 
představení v Městském 
domě v Přerově 

b) Restaurace 

c) Technické zázemí 
restaurace 

d) Sociální zázemí 

e) Šatny se schodištěm do 
patra 

f) Komerční prodeje 

g) Venkovní předzahrádka 
při bočním vstupu do 
objektu 

 

a) Kanceláře KIS 

b) Městské informační 
centrum 

c) Restaurace 

d) Technické zázemí 
restaurace 

e) Sociální zázemí 

f) Šatny se schodištěm do 
patra 

g) Vybudování nové 
venkovní předzahrádky a 
informačních panelů 
včetně vstupu pro 
imobilní,  

 

1.Patro (II. podlaží) a) Bar 

b) Technické zázemí baru 

h) Hlavní sál a přidružené 
sály (divadelní a hudební 
produkce, přednášky atd.) 

c) Komerční prodeje 

 

a) Hlavní sál a přidružené 
sály (divadelní a hudební 
produkce, přednášky atd.) 

b) Přidružené sály-
přednáškové sály, divadla 
malých forem, hudební 
recitály atd.) 

c) Bar 

d) Technické zázemí baru 

e) Sociální zázemí 

f) Prostory pro klubovou 
činnost (např. filatelisté, 
divadelní či hudební 
soubory, spolková 
činnost) 

g) Expozice historie 
Městského domu 
v Přerově 
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h) Expozice historie 
Československého 
jazzového festivalu 
v Přerově (správce KIS) 

 

2.Patro (III. podlaží) 

 

c) Kancelářské prostory 

d) Komerční prostory 

c) Technické zázemí 

d) Poslanecká kancelář 

e) Sociální zázemí 

 

a) Komerční kancelářské 
prostory 

b) Sociální zázemí 

c) Prostory pro klubovou 
činnost 

d) Sociální zázemí 

e) Byt správce 
 

Půdní prostor a) Technické zázemí 
objektu 

b) Volné prostory půdy 

a) Technické zázemí 

b) V případě volných 
prostor vybudování 
galerie 

c) Vybudování prostor pro 
spolkovou činnost či 
klubovou činnost 
(fotoateliér, malířský 
ateliér atd.) 

 

3.3. Finální struktura organizačního zabezpečení správy a údržby 
zájmového objektu 

Program nepředpokládá změny organizační struktury Magistrátu města Přerova nebo vznik 
právnické osoby pro správu a údržbu objektu. Organizační struktura zabezpečení správy a 
údržby objektu bude tedy následující : 

Kancelář primátora : 
- primární majetkový správce 
- kontroluje dodržování smluvních podmínek 

Odbor koncepce a rozvoje 
- pořizování příslušné projektové dokumentace 
- pořizování příslušné koncepční a projektové dokumentace 
- sledování možnosti finančních příspěvků z fondů státu a Evropské unie 
- sleduje možnost finančních příspěvků z fondů státu z hlediska zachování a obnovy 

kulturní památky 

Stavební úřad : 
-  vydává stavební povolení a vykonává stavební dozor 

Odbor majetku města (popřípadě nájemce) : 
- s nájemcem bude provedena řádná smlouva pro provoz městského domu atd  
- zabývá se drobnými a údržbovými opravami 

3.4. Možnosti financování regenerace 

1) z rozpočtu města 
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2) ze státního rozpočtu 
• z rozpočtu Ministerstva kultury ČR (např. „Podpora obnovy kulturních 

památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností“ nebo „Program 
záchrany architektonického dědictví“ ), 

• z rozpočtu Ministerstva pro místní rozvoj ČR (např. „Regionální program 
podpory rozvoje hospodářsky slabých a strukturálně postižených regionů“ )  

3) ze strukturálních fondů Evropské unie (např. „Regionální operační program regionu 
soudružnosti střední Morava 2010- 2013“ - prioritní osa 3 Cestovní ruch) 

6) z dotačních titulů Olomouckého kraje (např. „Obnova kulturních památek 
v Olomouckém kraji“). 

Kromě financování z rozpočtu města a příspěvků ze státních fondů či fondů EU je možné 
financování i z jiných zdrojů např. dary od fyzických či právnických osob, sbírky. 
Možnosti financování se mohou v průběhu realizace „Programu“ měnit, a je proto věcí 
příslušných odpovědných pracovníků Magistrátu města Přerova, rady města a 
zastupitelstva města výše uvedené možnosti financování trvale sledovat. 

3.5. Finální stav objektu, návrh pro zachování a rehabilitaci M ěstského 
domu v Přerově 

Za finální stav objektu Městského domu je třeba považovat takový stavebně-technický stav, 
který umožní bezproblémový provoz (pro majitele, uživatele, nájemce), pořádání 
společenských a kulturních akcí při úplné a přísné památkové rehabilitaci celého objektu. 

Stavebně historický průzkum budovy prokázal významné hodnotové prvky, který si objekt 
zachoval po dobu takřka jednoho století, ale zaznamenal rovněž celou řadu stavebně – 
technických a umělecko–stavebně historických závad způsobených mnoha menšími 
opravami, úpravami dispozic a v neposlední řadě i generální opravou, která proběhla 
počátkem 90. let 20. století.  

Významné prvky, architektonické detaily a dispozice objektu, včetně jeho fasád stejně tak i 
stavební závady, jsou podrobně popsány v kapitolách výše. Shrneme – li tyto poznatky, 
můžeme konstatovat, že : 

Fasády objektu Městského domu: vyžadují provedení nového nátěru, po předešlém odstranění 
a stavebním zajištění statických trhlin, především hlavní fasády, opravu štukových prvků 
korunní římsy a hlavic pilastrů a opravu balkónu nad hlavním vstupem včetně nezbytného 
restaurování obou bočních soch. Stávající odstín béžové je doložen nejen sondami ale rovněž 
podložen studiem barevných vedut města, zachycujících Městský dům. Za nezbytné 
považujeme provedení restaurování hlavních vstupních dveří, odstranění stávající autobusové 
zastávky před tímto vstupem. Jako vhodné považujeme využití letní zahrádky pro potřeby 
restaurace Městského domu, protože v archivních spisech je doložena její existence, dokonce 
v rozšířené podobě nejen dnešního severozápadního nároží ale i v jihovýchodní části. 
Stávající členění oken i střešní krytina odpovídají původním truhlářským výrobkům, a to 
včetně barevnosti tón v tónu béžového odstínu. 

Interiér Městského domu : proběhla zde celá řada stavebních úprav včetně generálních oprav 
v 30. respektive 90. letech 20. století. Tyto stavební práce byly zaměřeny nejen na dispoziční 
úpravy interiéru ale i na provedení údržbových prací, instalaci nových sítí a v neposlední řadě 
i na stavebně – statické práce. Změny dispozic se projevily především v úpravě restauračního 
zařízení v přízemí, sociálního zázemí v patrech a v chodbách při hlavním sálu. Změněna a 
vyměněna byla původní dlažba, podlahy hlavního sálu a především výmalba. Tato úprava se 
dotkla především hlavního sálu a prostor hlavního schodiště, přilehlých sálů a foyer. Původní 
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barevnost byla nahrazena nepůvodními barevnými nátěry, které nejsou identické s originálem. 
Navíc byly použity nátěrové hmoty, které rasantním způsobem odstranily původní barevné 
nátěry. Lze konstatovat, že rehabilitace interiéru by měla být zaměřena na obnovu původní 
barevnosti dle sondážního průzkumu (viz výše), opravu veškerých štukových článků hlavního 
sálu a štuk v přilehlých prostorách včetně hlavního schodiště, výměnu nevhodné dlažby 
podest schodišť a chodby za keramickou, se secesními vzory anebo v přírodním odstínu 
pískovce anebo světlé terakoty. Za nezbytné považujeme řešení odvětrání sálu nejen okny 
(nefunkční okna na balkónech) ale i pomocí větracích průduchů ve stropních roštech světel a 
kvalitní vzduchotechnikou. Jako havarijní se jeví truhlářské výrobky původních kazetových 
dveří se skleněnými výplněmi při vstupu do hlavního sálu a bočních sálů. Dveře jsou díky 
změnám klimatu v sále seschlé, drolí se tmely skel, dveře jsou nefunkční, nejdou zavřít. 
Rovněž nátěr není proveden v požadované kvalitě.  

Technické zázemí Městského domu je v požadované kvalitě a po provedené GO v 90. letech 
20. století snad i vyhovující. Krov objektu je významným technickým dokladem stavební 
konstrukce konce 19. století a takto je na něj také potřeba pohlížet. Dovolujeme si upozornit 
na mírné prověšení stropní části hlavního sálu a rovněž poznámku ze 30. let 20. století, která 
kriticky hodnotí stav hlavního nosného trámu (viz výše, agenda uložená v Okresním archivu 
Přerov, exp. Henčlov). 

3.6. Etapizace přípravných a realizačních opatření k dosažení finálních 
funkcí a stavu zájmového objektu 

ROZ = Odbor koncepce a strategického rozvoje MMPr,  
MAJ = Odbor správy majetku a komunálních služeb MMPr 

I. etapa (r. 2011) 
 

poř. 
č. 

přípravná opatření pro I. a II. etapu (2011 - 2012) zodpovídá 

1. - Provedení digitálního zaměření objektu, exteriér a interiér ROZ 
2. - Provedení objemové studie využití objektu? - rozdělení provozů ROZ 
3. - Provedení průzkumu barevnosti interiérů budovy ROZ 
4. - Provedení průzkumů barevnosti exteriérů budovy ROZ 

5. 

- Provedení restaurátorských průzkumů a záměrů : 
      a) kovářské prvky 
      b) kamenné prvky 
      c) štukové prvky 

ROZ 

6. - provedení stavebně - technického průzkumu ROZ 
7. - Provedení stavebně-technického a statického posouzení krovu ROZ 
8. - Provedení statického průzkumu objektu ROZ 
9. - Provedení mykologického průzkumu krovu ROZ 
10. - Schválení studie ROZ 
11. - koncepce vytápění a vzduchotechniky ROZ 
12. - Vypracování projektu pro stavební povolení  ROZ 

13. - Průběžné sledování možnosti příspěvků z fondů kraje, státu, ministerstev, EU 
apod. ROZ 

 
poř. 
č. realizační opatření (2011) náklady 

(tis. Kč) zodpovídá 

1. - Provedení realizace statického zajištění   OR 

2. - Provedení realizace kanceláří MIC v přízemí křídla 
orientovaného do náměstí  MAJ 

3. - Provedení realizace interiéru kavárny  MAJ 
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Předpokládaná cena projekčních prací pro rok 
2011 

Předpokládaná cena stavebních prací pro 
rok 2011 

          cca 830.000,-Kč             cca 5 800 000,-Kč 

 
II. etapa (r. 2012) 
 

poř. 
č. 

přípravná opatření pro III. etapu (2013) zodpovídá 

1. - Provedení studie a PD k úpravě půdních prostorů pro technické a komerční 
využití ROZ 

 
poř. 
č. realizační opatření (2012) náklady 

(tis. Kč) zodpovídá 

1. - Oprava střešní krytiny vč. klempířských prvků  MAJ 
2. - Úprava a ošetření krovu  MAJ 
3. - Provedení instalací sítí (přípravné práce)  MAJ 

4. - Provedení injektáže statického zajištění v suterénu budovy 
(interiér)  MAJ 

5. - Stavební realizace opravy půdních prostor  MAJ 

 
Předpokládaná cena projekčních prací pro rok 
2012 

Předpokládaná cena stavebních prací pro 
rok 2012 

          cca 300.000,-Kč           cca 20,000.000,-Kč 

 
III. etapa (r. 2013) 
 

poř. 
č. 

přípravná opatření pro IV. etapu (2014) zodpovídá 

1. - Provedení studie a projektu pro realizaci technického zázemí a jazzového klubu ROZ 

2. - Provedení studie a projektu restaurace v přízemí budovy včetně přilehlých prostor 
a sociálního zázemí včetně původní „Zimní zahrady“ ROZ 

 
poř. 
č. realizační opatření (2013) náklady 

(tis. Kč) zodpovídá 

1. - Výměna okenních výplní fasád průčelí, boční uliční a dvorní  MAJ 
2. - Provedení výměny dlažeb a výmalby  MAJ 

 
Předpokládaná cena projekčních prací pro rok 
2013 

Předpokládaná cena stavebních prací pro 
rok 2013 

          cca 460.000,-Kč            cca 20,000.000,-Kč 

 
IV. etapa (r. 2014) 
 

poř. 
č. přípravná opatření pro IV. etapu (2015) zodpovídá 

1. - Provedení studie a projektu pro realizaci technického zázemí a baru, šaten 
v přízemí, sociálního zázemí ROZ 

 
poř. 
č. realizační opatření (2014) náklady 

(tis. Kč) zodpovídá 

1. - Provedení restaurování a technického zajištění stropu 
hlavního sálu a bočního sálu  MAJ 

2. - Provedení realizace jazzového klubu a technického zázemí  MAJ 
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3. - Provedení realizace restaurace v přízemí a přilehlých prostor 
(včetně původní „Zimní zahrady“)  MAJ 

4. - Výměna truhlářských výplní dveří v interiéru včetně 
restaurátorských prací a repase  MAJ 

5. - Provedení výměny dlažeb, výmalby  MAJ 

 
Předpokládaná cena projekčních prací pro rok 
2014 

Předpokládaná cena stavebních prací pro 
rok 2014 

          cca 440.000,-Kč           cca 20,000.000,-Kč 

 
V. etapa (r. 2015) 
 

poř. 
č. přípravná opatření pro VI. etapu (2016) zodpovídá 

1. - Provedení studie a projektu pro realizaci technického zázemí a 2. patra ROZ 
2. - Projektová dokumentace na rekonstrukci výtahů ROZ 

 
poř. 
č. realizační opatření (2015) náklady 

(tis. Kč) zodpovídá 

1. - Provedení restaurování a technického zajištění prostor 1. patra  MAJ 

2. - Výmalba, výměna dlažeb, restaurování štukových prvků (1. 
patro)  MAJ 

 
Předpokládaná cena projekčních prací pro rok 
2015 

Předpokládaná cena stavebních prací pro 
rok 2015 

          cca 450.000,-Kč           cca. 16,000.000,-Kč 

 
VI. etapa (r. 2016) 
 

poř. 
č. 

přípravná opatření pro VII. etapu (2017) zodpovídá 

1. - Provedení studie a projektu pro realizaci technického zázemí a 3. patra ROZ 
 

poř. 
č. realizační opatření (2016) náklady 

(tis. Kč) zodpovídá 

1. - Provedení restaurování a technického zajištění prostor 2. patra  MAJ 

2. - Výmalba, výměna dlažeb, restaurování štukových prvků 
(mimo hlavní sál)  MAJ 

3. - Rekonstrukce výtahů  MAJ 

 
Předpokládaná cena projekčních prací pro rok 
2016 

Předpokládaná cena stavebních prací pro 
rok 2016 

          cca 350.000,-Kč           cca. 20,000.000,-Kč 

 
VII. etapa (r. 2017) 
 

poř. 
č. 

přípravná opatření pro VIII. etapu (2018) zodpovídá 

1. - Provedení studie a projektu pro realizaci technického zázemí 3. patra ROZ 
2. - Projekční práce obnovy uliční i dvorní fasády ROZ 
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poř. 
č. 

realizační opatření (2017) náklady 
(tis. Kč) 

zodpovídá 

1. - Provedení restaurování a technického zajištění prostor 2. patra  MAJ 
2. - Výmalba, výměna dlažeb, restaurování štukových prvků  MAJ 

 
Předpokládaná cena projekčních prací pro rok 
2017 

Předpokládaná cena stavebních prací pro 
rok 2017 

          cca 390.000,-Kč           cca. 16,000.000,-Kč 

 
VIII. etapa (r. 2018) 
 

poř. 
č. realizační opatření (2018) náklady 

(tis. Kč) zodpovídá 

1. - Provedení restaurování a technického zajištění prostor 3. patra  MAJ 
2. - Výmalba, výměna dlažeb, restaurování štukových prvků  MAJ 
3. - Provedení opravy dvorních fasád  MAJ 

 
Předpokládaná cena projekčních prací pro rok 
2018 

Předpokládaná cena stavebních prací pro 
rok 2018 

           cca. 21,000.000,-Kč 
 
 UKONČENÍ REHABILITACE M ĚSTSKÉHO DOMU V PŘEROVĚ 
 
Projekční, průzkumové práce     cca  3,570.000 Kč 
Stavební práce                 cca 132,500.000 Kč 

 
Pozn.: Výše uvedené ceny jsou pouze hrubé odhady finanční náročnosti, které budou 
upřesněny až příslušnými projektovými dokumentacemi. 

4. ZÁVĚR 

 „Program regenerace a revitalizace domu č.p. 148, tzv.„Městského domu“ v Přerově byl 
vypracován jako pracovní materiál pro potřeby rady a zastupitelstva Statutárního města 
Přerova, pro příslušné odbory Magistrátu města Přerova i nájemce objektu. Výsledky práce 
vycházejí z reálných podkladů, předložených majitelem objektu, odbornými orgány 
památkové péče a v neposlední řadě znalostí objektu „in situ“. 

Jednotlivé body „Programu“ na sebe organicky navazují a analyzují současný stav objektu 
Městského domu, včetně návrhu jeho rehabilitace v časovém horizontu cca 8 let,vč. hrubého 
odhadu nákladů, který činí 132,000.000 Kč. „Program“ je „živým“ materiálem a je proto 
možné jednotlivé etapy dle potřeby a finančních možností měnit. Stanovený harmonogram 
prací je optimálním řešením obnovy celého areálu Městského domu v Přerově. 

4.1. Závaznost „Programu“ 

 „Program“ jako ucelený dokument schvaluje svým usnesením Městské zastupitelstvo 
v Přerově jako nedílnou součást programu rozvoje sídla (územního obvodu města) 
ve smyslu § 84 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů. 
O průběhu plnění „Programu“ si může vyžadovat písemné zprávy od Rady města Přerova ve 
smyslu uvedeného předpisu. 
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4.2. Změny programu 

Vzhledem k délce navrhovaného období „Programu“ a skutečnosti, že nelze předpovídat 
veškeré změny podmínek realizace, je umožněno provádění změn v „Programu“, a to jak 
v analytické, tak i návrhové části „Programu“  

4.2.1. Analytická část 

Analytická část „Programu“ se především zabývá popisem historického a stávajícího 
stavebně-technického stavu nemovitosti tak, jak byl získán pořízením Stavebně-historického 
průzkumu, stavebních posudků aj. Stavebně-technický průzkum objektu doposud nebyl 
proveden. Analytická část neobsahuje žádné úkoly a návrhy. 

4.2.2. Návrhová část 

- Změnu etapizace opatření (stavebních úprav) k dosažení finálního stavu nemovitosti 
schvaluje Rada města Přerova 

- Změnu termínu pro dosažení finálního stavu nemovitosti schvaluje Zastupitelstvo 
města Přerova 

- Změnu výše vynaložených finančních prostředků na plnění „Programu“ schvaluje 
Zastupitelstvo města Přerova 

 
Ing. Jiří Lajtoch v.r.  Ing. Josef Kulíšek v.r. 

primátor města Přerova náměstek primátora 
 
 


