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PROGRAM REGENERACE A REVITALIZACE BÝVALÉHO 
MĚŠŤANSKÉHO DOMU „LÉKÁRNA U AND ĚLA STRÁŽCE“ 

NA NÁMĚSTÍ T. G. MASARYKA č. 8 V PŘEROVĚ 

1. ÚVOD 

Dům č.p. 150/8, bývalý měšťanský dům „Lékárna U Anděla strážce“ situovaný na 
Nám. T.G.Masaryka na pozemku parcela č. 137, k.ú. Přerov, se nachází na území ochranného 
pásma Městské památkové zóny Přerov, které bylo vyhlášeno rozhodnutím Okresního úřadu 
Přerov, referátu kultury pod zn.kult.1125/94-404/5 dne 21.1.1995. 

Objekt je ve vlastnictví statutárního města Přerova.  

1.1. Stručné dějiny domu „Lékárny U And ěla strážce“ v Přerově 

Objekt (stávající objekt TGM 8) je zachycen na plánové dokumentaci z roku 1726 
„Separace židů ve městě“, která zachycuje jižní frontu domů Dolního města dosti podrobně. 
Objekt je zde vyobrazen jako dvoupatrová budova se třemi pravidelnými okenními osami, 
dvěma poli loubí v přízemí a párem sedlových střech se štíty do náměstí. Na původně 
atikovém štítě je patrno schematicky znázorněných pět zdobných snad váz či plastik. Za 
domem jsou zachyceny zahrady. 

Dalším zajímavým důkazem o existenci objektu je obraz zachycující město od západu 
od Jana Hoffmanna z roku 1764 a ikonografie na dobových pohlednicích z přelomu 19. a 
20. století a prvního desetiletí našeho století. Půdorysně je objekt zachycen i na plánové 
dokumentaci, takzvané indikační skice a plánech města především z 20. století. 

Indikační skica města z roku 1831 popisuje v půdoryse objekt postavený na hloubkově 
orientovaném pozemku. Z pramenů víme, že v roce 1869 byl dům zvýšen o patro a tak byl 
objekt zvýšen na dvě patra. Na plánu města z roku 1877 vidíme, že ve dvoře je postavený 
objekt se dvěma bočními shodně orientovanými křídly směrem k budově. Hlavní dům je 
potom označen číslicí 63, zadní budova číslem 69. Dvorní křídlo bylo postaveno v roce 1871. 
O stavbu požádal majitel domu František Henčl. V roce 1877 byla opravena fasáda domu ve 
dvoře. Plán roku 1945 zachycuje již spojení hlavní budovy a dvorního křídla zadního domu, 
levé křídlo dvorního objektu již patrné není a bylo zřejmě odbouráno při stavbě vedlejšího 
„M ěstského domu“. 

Průčelí objektu je zachyceno na pohlednicích z počátku století a na soukromé fotografii. 
Pohlednice z roku 1912 přibližuje jihovýchodní část Dolního náměstí, dnes náměstí 
T.G.Masaryka a Ferdinandské (dnes Wilsonovy) ulice. Objekt nazývaný „Lékárna U anděla 
strážce“ je zachycen jako dvoupatrový dům se čtyřmi pravidelnými okenními osami. Přízemí 
domu má čtyři prolomené vstupy respektive výkladce na soklu s oválnými ornamenty se 
soustředěnými kruhy ve střední části. Pravoúhlý výkladec pod první okenní římsou měl 
segmentové ukončení s nápisem „U anděla strážce“ a cvikly. Členěn byl na čtyři okenní 
tabulky. Pod druhou okenní osou byly shodné vysoké vstupní dveře. Pod třetí okenní osou, 
zasahující až k ose čtvrté byl prolomen druhý výkladec se vstupem do prodejny Antonína 
Černouška. Vstupní dveře měly nadsvětlík. Nepřímo nad čtvrtou okenní osou byl průjezd do 
dvora s reklamou obuvníka Blaťáka. Je patrné,že přízemí bylo zdůrazněno pásovou rustikou. 
Přízemí od patra bylo odděleno zdobnou kordonovou římsou, na kterou dosedaly parapetní 
kazety ve střední části se zdobným méně čitelným štukovým motivem. Čtyři pravidelné 
okenní osy patra tvoří profilovaná nadokenní římsa nesená konzolovými hlavicemi ve tvaru 
vavřínového listu. Vlys mezi nadokenní římsou a profilovaným okenním ostěním je vyplněn 
šesti štukovými rozetami. Okna byla otevírána ven a byla šestitabulková. 
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První patro odděluje od patra druhého vytažená profilovaná kordonová římsa. Okna 
jsou šestitabulková, jako v případě patra nižšího. Okenní ostění je zdůrazněno profilováním. 
Parapety nesou volutou zdobené konzoly. Okenní římsa je ukončena štukovým, méně 
čitelným motivem. Korunní římsa je profilovaná, střecha byla kryta břidlicí. Mezi druhou a 
třetí okenní osou patra je v rámu znamení domu „ Lékárna U anděla strážce“. 

Podobu domu zachytil rovněž plán z roku 1913. Parter domu byl pojat opět se čtyřmi 
prolomenými vstupy, situovanými takřka pravidelně pod okenními osami. První prolomený 
otvor je výkladcem, druhý a třetí vstupy do domu respektive do obchodu, čtvrtý je průjezdem 
do dvora. První tři jsou ukončeny půlkruhovým obloukem, zdůrazněný bosováním, průjezd je 
ukončen pravoúhle. Parter je zdůrazněn pásovou rustikou. Okenní osy patra jsou členěna 
lesénami, dosedajícími na kordonovou římsu.Okna jsou členěna do latinského kříže. Mezi 
okny pater jsou štukové profilované vlysy. Druhý a čtvrtý pilastr má ve vrcholu pilastr 
zdobený jednoduchou hlavicí, pilastr třetí dosedá na štukový rám s reklamou, označující 
firmu a název domu . Nad profilovanou nadokenní římsou na pilastry navazuj obdélná půdní 
okénka, nad třetí osou je větší štít ukončený stlačeným obloukem. Plán nebyl realizován v této 
podobě, pilastry dosedají na jednoduchou kordonovou římsu a navazují na štít domu ve 
střední části s figurou letícího anděla. Projekt dal vypracovat Mgr. Pharm. F. Matouš u firmy 
dr. Ing. Karla Skorkovského z Prahy, jehož firma sídlící i v Přerově provedla poté opravu 
fasády a položila na střechu i novou krytinu. Interiérová podoba domu pochází z konce 
19. století, o čemž svědčí dochované historizující architektonické prvky schodiště a 
především takřka intaktní dispozice druhého patra. Tento velký stavební zásah., který sice 
dobově odpovídal stanovenému architektonickému, ale i stavebnímu trendu, potlačil úplně 
původní středověkou dispozici domu. Tato stavební úprava nepochybně předcházela 
stavebním úpravám průčelní fasády.  

CHRONOLOGICKÝ SLED NEJD ŮLEŽIT ĚJŠÍCH STAVEBNÍCH PRACÍ 

1935 - dali majitelé domu opravit dvorní trakt, vybudovat železobetonovou pavlač a bylo 
vymalováno hlavní schodiště. 

1940 - došlo k opravě a nátěru střechy, vodovodu a omítek firmou Volf z Přerova.  

1959 - byla v přízemí domu zřízena provozovna bufetu s jídelnou. Projekt rekonstrukce 
vypracoval OSP Přerov. Z plánů je patrné, že byly odstraněny původně dělící příčky mezi 
dřívějšími službami lékárny a kadeřnictví.  

1960 - byla otevřena provozovna studené kuchyně . O čtyři roky později byl z hygienických 
důvodů zrušen byt Alexandra Kratochvíla ve dvorním traktu.  

1967 - byl vypracován plán na úpravu parteru firmou OSP Přerov a také realizován. Původní 
osové členění bylo zrušeno a vstup byl situován pouze pod druhou okenní osu. Pod čtvrtou 
okenní osou zůstal situován vstup do průjezdu. Výkladce byly vyrobeny z eloxovaného 
hliníku a skleněných tabulí. Sokl byl navržen v obdélných obkladových deskách, okna v patře 
akceptovala starší podobu navrženou do písmene „T“. Krov byl kryt plechovou krytinou. 

1970 - byla podle plánů vypracovaných K. Fritzem z OSP Přerov natřena průčelní fasáda. 
Základní plocha byla žlutá. O rok později byla provedena kontrola statiky domu, ve dvorním 
traktu byl odkryt dřevěný trámový strop pod podhledem, který ale vykazoval značný stupeň 
prověšení.  

1972 - byla zahájena generální oprava pater. Studii a projekt vypracoval OSDP Přerov, 
Ing. arch. V. Prášil a Ing. Fritz. Rovněž byla pro RaJ Přerov vypracována studie úpravy 
přízemí provozovny bufetu. Rovněž došlo k vystěhování manželů Šidrnochových. V jejich 
bytě byl podle záznamů v archivu Stavebního úřadu Přerov odkryt trámový strop.  
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1973 - byl OSP Přerov vypracován na základě dřívější zmíněné studieprojekt na úpravu 
bufetu. Plány vypracoval Ing. Mlčoch. V průběhu dalších let probíhala pouze údržba domu. 
V přízemí je doposud bufet, první patro bylo využíváno jako školící středisko, druhé patro a 
půda byly a jsou shodně s dvorním křídlem nevyužívány. 

1.2. Důvod zpracování, hlavní cíle a úkoly „Programu regenerace a 
revitalizace domu č. 8 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 měšťanské budovy, úzce spojené s kulturním a společenským životem 
města („Lékárna Anděla strážce“ na náměstí T. G. M. č. 8), 

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 stavebnětechnický stav objektu 
včetně stavebně historického průzkumu dle nové metodiky 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 realizačního charakteru a realizace jednotlivých 
investičních akcí, je zajišťována na úrovni města, s památkáři a zpracovatelem 
stavebně-historického průzkumu. Jednotlivé stavební etapy doposud vedly k lokálním 
údržbovým pracím. Hlavním kritériem pro výběr následujících prací byla výše 
možných uvolněných finančních prostředků z rozpočtu města v kombinaci 
s příslušným programem rezortu kultury atd.  

Cílem „Programu“ je tak vytvoření koncepčního materiálu, především pro stavebně-
technickou a především památkovou obnovu domu č. p. 150 na náměstí T. G. Masaryka, a to 
tak, aby perspektivně odpovídala moderním potřebám provozování takzvaného „kulturně-
společenského a komerčního objektu anebo z části i bytového domu, jež bude sloužit široké 
veřejnosti města (především parterové plochy). 

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 využití jednotlivých prostor objektu. 
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“. 
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„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 
č. 150 na náměstí T.G.Masaryka v Přerově, včetně průběžných zpráv o plnění „Programu“. 

2. ANALYTICKÁ ČÁST 

2.1. Popis stavebně-technického stavu objektu 

Úkolem kapitoly je podat stručnou charakteristiku fyzického stavu objektu domu č.p. 150 na 
náměstí T.G.Masaryka 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. 

2.1.2. Architektonický rozbor objektu  

Dům číslo popisné 150, číslo orientační 8 a číslo parcely 137 je řadový třípodlažní objekt, 
nacházející se na jižní frontě domů hlavního přerovského náměstí. Dům je hloubkově 
orientovaný souběžně s dvorním křídlem za levým traktem. 

Objekt je domem takzvaného průjezdového typu se dvěma trakty. Pravý trakt tvoří úzký 
průjezd. Přední polovina průjezdu má v přední části plochý strop, v zadní klenutý plytkou 
klenbou. Ve střední a zadní části jsou při levé obvodové zdi prolomeny otvory na schodiště do 
patra a do místnosti středního traktu. Na zemi je položena betonová mazanina, v chodbě jsou 
nataženy rozvody plynu a vody. Dveře v průjezdu jsou typizované z eloxovaného hliníku. 
Střední část traktu tvoří původně tři za levým traktem s původně jedním oknem prolomeným 
do náměstí, dále nepravidelná lichoběžníková síň s dveřmi a oknem původně orientovaným 
do dvora. Dnes je zde přistaven přízemní obdélný přístavek v šíři tohoto traktu s oknem a 
vstupními dveřmi do dvora. Levý trakt tvoří původně čtyři za sebou orientované, nestejně 
velké, lichoběžníkové místnosti. V současnosti jsou vzájemně propojeny a vytváří tak 
dlouhou nesymetrickou místnost, kde se nachází výdejna jídla a jídelna bufetu. Podlahy 
v místnosti jsou z betonové mazaniny, pokryté dlažbou. Veškeré truhlářské výrobky jsou 
typizované. Do průčelí je prolomen velký výkladec z eloxovaného hliníku. Stropy jsou ve 
všech místnostech plochostropé. 

První patro domu je rovněž původně trojtraktem, který navazoval na přízemní dispozici. 
Stavební úpravy ve druhé polovině 20 století ale původní členění narušilo. Pravý trakt se 
nachází půdorysně nad průjezdem a je tvořen dvěma úzkými místnostmi, vzájemně 
předělenými lehkou příčkou s jedním oknem prolomným do průčelí. Tyto místnosti slouží 
jako vstupní chodba do prostor levého a středního traktu, které jsou dnes vzájemně propojeny. 
Střední trakt je tvořen původně obdélnou místností s oknem prolomeným do náměstí, která je 
dnes spojena s vedlejší síní v levém traktu, dále zadní úzkou místností, kde je situováno 
sociální zázemí a prostorou s vloženým schodištěm. Levý trakt je z obou největší. Přední síň, 
dnes druhotně propojená s přední místností středního traktu, byla původně obdélná se dvěma 
okny prolomenými do náměstí. Zadní místnost část traktu tvoří dvě vedle sebe orientované, 
nestejně velké místnosti. Levá úzká, slouží jako zázemí a sklady, pravá je větší, obdélná, se 
vstupem na schodištní chodbu. Veškeré truhlářské výrobky jsou zde typizované. Stropy jsou 
ve všech místnostech plochostropé. 

Druhé patro domu má dochovanou historizující dispoziční podobu domu včetně některých 
truhlářských výrobků. Pravý trakt je tvořen dvěma za sebou orientovanými, zhruba stejně 
velkými místnostmi. Zadní slouží jako vstupní chodba bytu ke schodišti, přední je úzkou 
plochostropou místností s oknem prolomeným do náměstí. Střední trakt tvoří čtyři za sebou 
orientované, nestejně velké plochostropé místnosti. Přední úzká s oknem prolomeným do 
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náměstí, slouží také jako spojnice mezi místnostmi levého respektive pravého traktu. Úzká 
plochostropá místnost ve střední části středního traktu má vstupní dveře prolomeny do chodby 
pravého traktu a sloužila jako sociální zázemí domu. Za touto místností je vloženo těleso 
schodiště a za ním dvě úzké místnosti samostatně přístupné, s okny prolomenými do dvora. 
Levý trakt druhého patra domu tvoří čtyři místnosti. Přední obdélná se dvěma okny 
prolomenými do dvora. Levý trakt druhého patra domu tvoří čtyři místnosti. Přední obdélná 
se dvěma okny prolomenými do náměstí. Místnost za ní je od předešlé zmíněné předělená 
dřevěnou příčkou s historizujícími motivy. Tato místnost sloužila původně jako alkovna. 
Zadní část traktu tvoří dvě vedle sebe orientované, nestejně velké místnosti. Levá úzká a 
Pravá obdélná, která byla zároveň i vstupní chodbou schodiště. Ze schodištní chodby je 
situován vstup na půdu. Vstupní půdní dveře jsou plátované, schodištní stupně stejně jako 
v celém domě jsou betonové. Zábradlí schodiště je historizující, litinové. Vaznicové trámy 
sedlové střechy jsou dřevěné, na zemi je položena cihla – „půdovka“ střecha je kryta plechem. 
Suterén domu je disponován pod přední část domu a je propojen se sklepy pod dvorním 
traktem dlouhou úzkou, valeně klenutou chodbou. Sklep je klenutý valenou klenbou, vyzděn 
je ze smíšeného zdiva . Na zemi je v celé ploše všech dochovaných sklepů položena betonová 
mazanina. Suterény jsou omítnuty vápenným nátěrem. 

Průčelní fasáda je čtyřosá, v pravidelném rytmu 1+1+1+1. Přízemí tvoří dva výkladce 
z eloxovaného hliníku, ve střední části se vstupem a dveřmi do průjezdu ze stejného 
materiálu. Přízemí od patra odděluje jednoduchá kordonová římsa. Parter je obložen 
obkladem do výše kordonové římsy. Okenní osy patra jsou pravidelné, okna mají tvar 
písmene „T“. Okenní osy jsou zdůrazněny štukovými lesénami ve vrcholu se zdobnými 
secesními hlavicemi nesoucí korunní římsu. Ve vrcholu je atika ve střední části 
s tympanonem a reliéfem anděla a symboly lékařství – hada a misky. Základní plocha domu 
je žlutá, štukové články bílé. Dvorní fasáda je šedá, brizolitová, stejně jako fasády dvorního a 
příčného křídla. 

Součásti domu jsou i boční dvorní a zadní příčné křídlo. Obě jsou patrová, jednotraktová, se 
sedlovými střechami. Připojená jsou vzájemně i s hlavní budovou. Okna budov jsou 
typizovaná, stejně tak jako dveře. Z původní výzdoby jsou dochovány pouze korunní 
profilované římsy obou budov. V příčném křídle je umístěno schodiště s dochovaným 
historizujícím zábradlím.  

2.1.3. 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. 

Svislé a vodorovné konstrukce suterénních prostor se nachází takřka pod celým objektem a 
vykazují rovněž statické poruchy a to jak pod hlavní budovou tak pod křídlem objektu 
(podsklepen je takřka celý půdorys domu) 

2.1.4. Stropní konstrukce, konstrukce schodišť 

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

Dispozice přízemí je tvořena jednotraktovou dispozicí. Podlahy přízemí jsou z betonové 
mazaniny. Stropy jsou plochostropé. Objekt je domem takzvaného průjezdového typu se 
dvěma trakty. Pravý trakt tvoří úzký průjezd. Přední polovina průjezdu má v přední části 
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plochý strop, v zadní klenutý plytkou klenbou. Ve střední a zadní části jsou při levé obvodové 
zdi prolomeny otvory na schodiště do patra a do místnosti středního traktu Na zemi je 
položena betonová mazanina, v chodbě jsou nataženy rozvody plynu a vody. Dveře 
v průjezdu jsou typizované z eloxovaného hliníku. Střední část traktu tvoří původně tři za 
levým traktem s původně jedním oknem prolomeným do náměstí, dále nepravidelná 
lichoběžníková síň s dveřmi a oknem původně orientovaným do dvora. Dnes je zde přistaven 
přízemní obdélný přístavek v šíři tohoto traktu s oknem a vstupními dveřmi do dvora. Levý 
trakt tvoří původně čtyři za sebou orientované, nestejně velké, lichoběžníkové místnosti. 
V současnosti jsou vzájemně propojeny a vytváří tak dlouhou nesymetrickou místnost, kde se 
nachází výdejna jídla a jídelna bufetu. Podlahy v místnosti jsou z betonové mazaniny, pokryté 
dlažbou. Veškeré truhlářské výrobky jsou typizované. Do průčelí je prolomen velký výkladec 
z eloxovaného hliníku. Stropy jsou ve všech místnostech plochostropé. 

Dispozice 1. patra plošně patro domu je rovněž trojtraktem, který navazoval na přízemní 
dispozici. stavební úpravy ve druhé polovině 20 století ale původní členění narušilo. \pravý 
trakt se nachází půdorysně nad průjezdem a je tvořen dvěma úzkými místnostmi, vzájemně 
předělenými lehkou příčkou s jedním oknem prolomným do průčelí. Tyto místnosti slouží 
jako vstupní chodba do prostor levého a středního traktu, které jsou dnes vzájemně propojeny. 
Střední trakt je tvořen původně obdélnou místností s oknem prolomeným do náměstí, která je 
dnes spojena s vedlejší síní v levém traktu, dále zadní úzkou místností, kde je situováno 
sociální zázemí a prostorou s vloženým schodištěm. Levý trakt je z obou největší. Přední síň, 
dnes druhotně propojená s přední místností středního traktu, byla původně obdélná se dvěma 
okny prolomenými do náměstí. Zadní místnost část traktu tvoří dvě vedle sebe orientované, 
nestejně velké místnosti. Levá úzká, slouží jako zázemí a sklady, pravá je větší, obdélná, se 
vstupem na schodištní chodbu. Veškeré truhlářské výrobky jsou zde typizované. Stropy jsou 
ve všech místnostech plochostropé. 

Dispozice 2. patra druhé patro domu má dochovanou historizující dispoziční podobu domu 
včetně některých truhlářských výrobků. Pravý trakt je tvořen dvěma za sebou orientovanými, 
zhruba stejně velkými místnostmi. Zadní slouží jako vstupní chodba bytu ke schodišti, přední 
je úzkou plochostropou místností s oknem prolomeným do náměstí. Střední trakt tvoří čtyři za 
sebou orientované, nestejně velké plochostropé místnosti. Přední úzká s oknem prolomeným 
do náměstí, slouží také jako spojnice mezi místnostmi levého respektive pravého traktu. Úzká 
plochostropá místnost ve střední části středního traktu má vstupní dveře prolomeny do chodby 
pravého traktu a sloužila jako sociální zázemí domu. Za touto místností je vloženo těleso 
schodiště a za ním dvě úzké místnosti samostatně přístupné, s okny prolomenými do dvora. 
Levý trakt druhého patra domu tvoří čtyři místnosti. Přední obdélná se dvěma okny 
prolomenými do dvora. Levý trakt druhého patra domu tvoří čtyři místnosti. Přední obdélná 
se dvěma okny prolomenými do náměstí. Místnost za ní je od předešlé zmíněné předělená 
dřevěnou příčkou s historizujícími motivy. Tato místnost sloužila původně jako alkovna. 
Zadní část traktu tvoří dvě vedle sebe orientované, nestejně velké místnosti. Levá úzká a 
Pravá obdélná, která byla zároveň i vstupní chodbou schodiště. Ze schodištní chodby je 
situován vstup na půdu. Vstupní půdní dveře jsou plátované, schodištní stupně stejně jako 
v celém domě jsou betonové. Zábradlí schodiště je historizující, litinové. Vaznicové trámy 
sedlové střechy jsou dřevěné, na zemi je položena cihla – „půdovka“ střecha je kryta plechem. 
Suterén domu je disponován pod přední část domu a je propojen se sklepy pod dvorním 
traktem dlouhou úzkou, valeně klenutou chodbou. Sklep je klenutý valenou klenbou, vyzděn 
je ze smíšeného zdiva . Na zemi je v celé ploše všech dochovaných sklepů položena betonová 
mazanina. Suterény jsou omítnuty vápenným nátěrem. 

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 
plechem, je polovalbová, se třemi vikýři s volutami.  
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Stropní konstrukce jsou v havarijním stavu, prostory vyžadují rekonstrukci, především podlaží 
a dvorního traktu s odstraněnou pavlačí včetně barevnosti fasád! Je zapotřebí respektování 
historických dispozic a prvků (litinové historizující zábradlí schodiště, dřevěné historizující 
příčky atd.). Dvorní trakt je plně havarijní! 

2.1.5. Konstrukce krovu a střešní krytina 

Krov není opraven a je havarijní. Vazní trámy jsou v čepech a spojích nepevné, uvolněné jsou 
některé vzpěry-vazný trám, pásek-vzpěra, pásek-hambálek. Konstrukce krovu nebyla ošetřena 
proti dřevokaznému hmyzu a houbám. 

Konstrukce je ve velmi špatném stavu – havarijním. Krytina je plechová (pozink). Rovněž 
nebyl revidován stav dřevěné trámové konstrukce krovu na zjištění dřevokazného hmyzu a 
hub. Není vyloučeno 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, v havarijním stavu! 

2.1.6. Venkovní omítky a fasádní prvky 

Venkovní omítky, které byly provedeny v 80. letech 19. století, opravené v třicátých letech 
20. století respektive 80. letech 20. století respektive při poslední rekonstrukci v 80. letech, 
kdy bylo použito akrylátového nátěru. Díky tomu (akrylátový nátěr neumožňuje vhodnou 
přilnavost fasády jemnými spárami včetně omítkové podkladní směsi) jsou místy dožité a 
narušené povětrnostními vlivy a trhlinami z porušené statiky stěn. Štukové prvky (okenní 
ostění, plocha fasády) jsou vlivem povětrnosti a porušenou statikou objektu rovněž silně 
narušeny trhlinami a zvětráváním. Ve velmi špatném až havarijním stavu jsou partery fasády. 
Dvorní fasády byly opraveny v průběhu 80. let 20. století. Jsou hladké, bez štukových prvků. 

Fasády jsou dožité, v havarijním stavu! 

2.1.7. Výplně venkovních a vnitřních otvorů 

Okenní výplně okna venkovních fasád, jsou dožité a jsou zcela nefunkční, zejména potom na 
venkovních fasádách. Obecně lze konstatovat stav oken za havarijní.  

Dveřní výplně včetně jsou v havarijním stavu. Způsob tehdy provedené opravy neodpovídal 
ani původní historické reminiscenci. Bez koncepce další obnovy byly prováděny další 
stavební práce prolomením dalších dveřních otvorů, dostaveb v přízemí. Tyto práce jsou 
prováděny z důvodu řešení bezprostředně vzniklé situace provozu objektu jako přidruženého 
objektu k městskému domu, nicméně bez koncepčního pohledu na jeho budoucí podobu. 

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

2.1.8. Klempířské prvky 

 
Klempířské prvky jsou vyměněny v souvislosti s opravou střešní krytiny v 80. letech 
20. století. Nynější stav odpovídá zhruba třicetileté době instalace. Zapotřebí je provedení 
jejich revize. Není funkční rozmrazování zmrzlé vody v žlabech v zimních měsících, což 
způsobuje destrukci svodů. Časté jsou proto viditelné poruchy, jež způsobují destrukci 
promrzajícího zdiva a korunní římsy. 

Okenní „oplechování“ parapetů je dožité, shodně jako svody dešťové vody poškozené i nálety 
holubů a holubím trusem, jež vytváří dostatečně agresivní prostředí pro další poškozování a 
destrukci vnějších fasád.  
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Klempířské prvky jsou dožité, místy v havarijním stavu, jejich častá nefunkčnost je způsobena 
jejich častým zanášením a nevhodně zvolenou technologií! 

2.1.9. Vodoinstalace 

Rozvody vody a kanalizace jsou v dobrém stavu po provedení rekonstrukce v 90. letech 
20. století. Doporučujeme provedení revizi vodoinstalace a jeho posouzení v rámci 
dvacetiletého užívání. Zároveň by měly být provedeny rozvody vodoinstalace v projekčně 
plánovaných místech interiérů budovy v návaznosti na budoucí provoz. 

Vodoinstalace odpovídá stavu užívání po rekonstrukci objektu po rekonstrukci v 90. letech 
20. století! 

2.1.10. Elektroinstalace 

Současná elektroinstalace v objektu je nevyhovující a neodpovídá současným předpisům. 

Elektroinstalace je dožitá, neodpovídající současným normám! 

2.1.11. Vytápění a vzduchotechnika 

V objektu je instalován rozvod ústředního vytápění. Nucená výměna vzduchu není provedená. 

Vytápění a vzduchotechnika jsou dožité, havarijní, neodpovídající současným normám! 

2.1.12. Izolace proti zemní vlhkosti 

Izolace proti zemní vlhkosti na obvodu objektu zcela chybí. 

Izolace proti zemní vlhkosti chybí, stav neodpovídá současným normám! 

2.1.13. 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 (viz výše) 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.) 
- tapety (chybí) 
- parkety-vlysky  
- nábytek (ve všech prostorách chybí) 

A) Památkové hodnocení 

Dům č.p. 150, bývalý měšťanský dům „Lékárna U Anděla strážce“ situovaný na Nám. 
T.G.Masaryka č.8 a stojící na pozemku parcela č. 137, k.ú. Přerov, se nachází na území 
ochranného pásma Městské památkové zóny Přerov, které bylo vyhlášeno rozhodnutím OkÚ 
Přerov, referátu kultury pod zn.kult.1125/94-404/5 dne 21.1.1995. Jedná se o řadový 
třípodlažní podsklepený objekt. Objekt s charakteristickou architekturou secese s prvky 
architektury konce 19. století dotváří charakteristickou podobu objektů přilehlé Městské 
památkové zóny Přerov . 

B) Kulturn ě-historické hodnocení 

Měšťanský dům, původně „Lékárna U anděla strážce“, se nachází na exponovaném místě 
původně středověkého sídliště. 
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Je jedním s nejhodnotnějších objektů historizující slohové epochy konce 19. století. V tomto 
období vznikala v Přerově, tak jako v dalších místech „mocnářství“ celá řada měšťanských 
objektů, v Přerově je tato výstavba ovlivněna vzrůstem průmyslu. 

C) Hodnotné detaily a prvky 

Průčelní fasády: 
 -  štukové členění  
 - plastika anděla v atice 

Dvorní fasády: 
 - fragmentálně dochovaná pavlač  
  - profilovaná korunní římsa 

Suterén: 
 - dispozice suterénů 
- dochovaná klenební konstrukce 
- částečně dochovaná středověká dispozice 

Přízemí: 
- dispozice přízemí 
- štuková výzdoba 
- centrální schodiště do patra 
- litinové historizující zábradlí schodiště 

1. patro:  
- dispozice patra 
- truhlářské historizující výrobky dveří a příček 

2. patro: 
- historizující kazetové dveře 
- dělící dřevěné dveře s vyřezávanými vrcholovými hlavicemi mezi přední místností a 

alkovnou 
- částečně dochovaná historizující dispozice 
- historizující klika na dřevěné příčce dveří mezi alkovnou a pokojem 

Půda, krov a střecha: 
-  dispozice a skladba krovu 
- plátované vstupní dveře na půdu 

Suterén dvorního křídla:  
- dochované klenební konstrukce 

Přízemí dvorního křídla: 
- historizující litinové zábradlí vstupu na půdu 

1.patro dvorního křídla: 
 -  0 

Půda dvorního křídla: 
 -  0 

Příčný dvorní trakt, fasáda: 
- dochovaná profilovaná korunní římsa 

Příčný dvorní trak, suterén: 
- není podsklepeno 

Příčný dvorní trak, přízemí: 
- 0 
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Příčný dvorní trak, patro: 
- 0 

Příčný dvorní trak, půda a krov:    
- 0 

D) Architektonické, urbanistické a památkové závady 

Průčelní fasáda: 
- odstranění původní štukové výzdoby 
- parter s výkladci a vstupy do prodejny a dvora 
- silné zavlhání zdiva 
- sokl 
- okna a jejich členění 
- plechová střešní krytina 
- střešní okna 
- svody dešťové vody 
- barevné členění fasády 
- centrální cihlový komín v havarijním stavu 
- konzoly mezi patry a vedením drátů místního rozhlasu 

Dvorní fasáda: 
- odstranění původního členění fasády 
- brizolitová omítka 
- typizovaná okna 
- typizované truhlářské výrobky dveří 

Suterén: 
- betonová mazanina na zemi 
- zazdění větracích průduchů 
- odstranění původních omítek kleneb 
- vstup do suterénu 
- schodiště 
- strojovna v zadní části sklepa 

Přízemí: 
- úplné narušení původní dispozice  

1.patro: 
 -  narušení původní historizující dispozice 
- truhlářské výrobky oken a dveří 

2.patro: 
- silné zavlhání zdiva 
- nevyužití prostor 
- poškození původních historizujících truhlářských výrobků 

Půda: 
- zavlhání půdy nekvalitní dožitou krytinou 
- statické poruchy podlah 
- dožité konstrukce krovů 

Fasáda dvorního křídla: 
- brizolitová omítka 
- truhlářské výrobky 

Suterén dvorního křídla: 
- odstranění původních omítek kleneb 
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- narušení dispozice vstupní chodbou 
- betonová mazanina 
- schodiště do sklepa 

Přízemí dvorního křídla: 
- narušení původní dispozice 
-  veškeré truhlářské výrobky 
- nové prolomené vstupní a okenní otvory 
- využití a provoz 

1.patro dvorního křídla: 
- narušení původní dispozice 
- veškeré typizované truhlářské výrobky 
- nové prolomené vstupní okenní otvory 
- využití a provoz 

Půda dvorního křídla: 
- 0 

Příčný dvorní trak, fasáda: 
- brizolitová fasáda 
- truhlářské výrobky 

Příčný dvorní trak, suterén: 
- není podsklepeno 

Příčný dvorní trak, přízemí: 
- narušení původní dispozice 
- veškeré truhlářské výrobky 

Příčný dvorní trak, patro: 
- narušení původní dispozice 
- veškeré truhlářské výrobky 

Příčný dvorní trak, půda a krov:    
- dožitý krov 
- nevhodná střešní krytina 

Interiér domu: proběhla zde celá řada stavebních úprav včetně opravy v 80. letech 20. století. 
Tyto stavební práce byly zaměřeny na základní údržbu domu a vedla spíše k jeho devastaci. 
Technické zázemí v domě č. 8 je v havarijním stavu, přízemí doznává neustále řadu víceméně 
nekoncepčních změn ve své podobě, degradující celkovou podobu objektu. 

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

Bývalý měšťanský dům, následně „Lékárna U Anděla strážce“ na náměstí T. G. 
Masaryka č.p. 150, není kulturní památkou zapsanou v Ústředním seznamu kulturních 
památek České republiky. Nachází na území ochranného pásma Městské památkové zóny 
Přerov, které bylo vyhlášeno rozhodnutím OkÚ Přerov, referátu kultury pod zn.kult.1125/94-
404/5 dne 21.1.1995 a v sousedství kulturní památky – Městský dům.  

Režim péče o objekty nacházející se v ochranných pásmech památkových zón je obecně 
upraven zák. č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči v platném znění a prováděcí vyhláškou 
k tomuto zákonu č. 66/1988 Sb. 

Z uvedených právních předpisů vyplývá povinnost vlastníka (správce, uživatele) nemovitosti, 
která není kulturní památkou, ale ve v ochranném pásmu památkové zóny vyžádat si 
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k zamýšlené stavbě, změně stavby, terénním úpravám, umístění nebo odstranění zařízení, 
odstranění stavby, úpravě dřevin nebo udržovacím pracem na této nemovitosti předem 
závazné stanovisko obecního úřadu obce s rozšířenou působností, není-li tato povinnost podle 
tohoto zákona nebo na základě tohoto zákona vyloučena. Dle § 17 zákona o státní památkové 
péči, v platném znění, je povinnost vyžádat si závazné stanovisko vyloučena vždy, jde-li o 
stavbu, změnu stavby, udržovací práce, umístění nebo odstranění zařízení, jejichž provedením 
se nezasahuje žádným způsobem do vnějšího vzhledu této nemovitosti. Příslušným správním 
orgánem je Magistrát města Přerova, odbor 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 domu č.p.150 na náměstí T.G.Masaryka 
v Přerově: 
 

Pč. Název nájemce Pronajato 
od 

Doba pronájmu Výpovědní 
lhůta  

01. IMIT s.r.o., Přerov, Komenského 4 5.10.2005 Neurčitá 3 měsíce 

 
Pč. Název podnájemce Souhlas 

schválen 
RM 

Doba podnájmu Výpovědní 
lhůta  

01. Agrodružstvo Roštění, Roštění 233 2.9.2009 Neurčitá 
(od 21.9.2009) 

1 měsíc 

02. 
 

Ing. Jiří Rašner,Pekařství, Vyškov, Sušilova 6 21.10.2009 Neurčitá 
( od 3.11.2009) 

1 měsíc 
 

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, archivu odboru životního prostředí Magistrátu města 
Přerova, soukromých archivů a archivu Národního památkového ústavu, územní odborné 
pracoviště v Olomouci, dislokované pracoviště Přerov. Jedná se o první pokus shromáždění 
informací o existující plánové dokumentaci k objektu.  

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) 

• Stavebně – historický průzkum měšťanského domu č.p. 150, č. 8 bývalé „Lékárny 
U anděla strážce“ na Masarykově náměstí v Přerově (PhDr. Karel Žurek & PhDr. Leoš 
Mlčák, ateliér pro průzkumy, rekonstrukce a restaurování památek, Olomouc 1997) 

• Rekonstrukce výkladců a vstupní části bufetu - nám. TGM 8 - dokumentace pro stavební 
povolení a provedení stavby - jednostupňový projekt (PRINTES - ATELIER, s. r. o., 
Přerov, 05/2001) 

• Dům na náměstí T.G. Masaryka 8, Přerov, Stavební úpravy -.studie stavby (PRINTES - 
ATELIER, s. r. o., Přerov a Atelier Vrbík, s.r.o., Přerov, 08/2007) 



 17 / 26  

• 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) 

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

2.5. Organizační zabezpečení správy a údržby objektu 

2.5.1. Výkon státní správy (přenesená působnost) 

Výkon státní správy je u objektu č. 8 na Nám. T.G.Masaryka 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 . 

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.  
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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, č. 8 
- SOA Přerov, exp. Henčlov, stavební archiv Přerov 
- SOA Přerov, karton číslo BS fol. 86 
- 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 
- Měšťanský dům č. 8, odbor majetku města – archiv 
- archiv zpracovatelského ateliéru. 
- soukromé archivy.  
- Ateliér PhDr. Karel Žurek, Přerov-Olomouc 1997. 

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. 
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- 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 
- plán města Přerova z roku 1877 
- plán města Přerova  
- dobové fotografie 

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 
- Kolektiv autorů: Dějiny města Přerova v datech, Přerov 2006 
- Muk, Jan – Hošek, Jan: Omítky historických staveb. Praha 1987 
- PhDr. Karel Žurek a PhDr. Leoš Mlčák, Stavebně-historický průzkum měšťanského domu 
č.p. 150, č.8 bývalé "Lékárny U anděla strážce", Olomouc 1997 

- Program regenerace a revitalizace zámku v Přerově, schválen usnesením zastupitelstva 
města Přerova č. 506/29/2 z 13.6.2002. 

Dobové spisy: 
- 0 

3. NÁVRHOVÁ ČÁST 

Návrhová část „Programu“ vychází z podrobné analýzy všech dostupných informací o historii 
a stavebně-technickém stavu objektu původně měšťanského domu č. 8 na náměstí T.G.M. 
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 měšťanského domu, této 
významné stavby nacházející se v centrální části města. Opatření především stavebně-
technická jsou řazena podle naléhavosti a logické a technologické návaznosti. 

3.1. Finální funkce areálu domu č. 8 na náměstí T.G.M. v Přerově 

• technické zázemí pro pořádání kulturních a společenských akcí 
vybudování technického zázemí-šatny, bar atd. v patře dvorního křídla případně ubytování 
v domě č. 8 v případě vybudování nejméně jednoho inspekčního bytu v hlavní budově, 
v přízemí dvorního křídla vybudování malých obchodů, vybudování tak dvorního 
společensko-komerčního nádvoří (viz. nádvoří U Bukáčků), možnost vystoupení 
hudebních skupin, sólistů, dobové jarmarky, oslavy významných výročí apod. ve dvorní 
ploše, 

• provozování restauračních služeb 
vytvoření podmínek pro provoz restaurace v parteru domu a ve dvorní části domu 
s venkovním posezením v návaznosti na rychlé občerstvení v přízemí domu i Městského 
domu v Přerově, 
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• vybudování kancelářských prostor 
vytvoření technického zázemí pro Kulturní a informační služby města Přerova (KIS) 
příspěvkovou organizaci. 

3.2. Návrh na využití stávajících prostor domu č. 8 na náměstí T.G.M. 
v Přerově 

 

Prostory Stávající využití Návrh nového využití 

Suterény (I. podzemní podlaží) a) 0 a) vinárna, sklad vín, 
vinná banka 

b) technické zázemí ve 
dvorních suterénech 

 

Přízemí (I. podlaží)  a) prodej pečiva a mléka 

b) technické zázemí 
prodejny 

přízemí dvorního křídla – 
nevyužito, havarijní stav 

a) Prodej rychlého 
občerstvení 
s předzahrádkou a 
využitím dvorní plochy 

b) Technické zázemí 
restaurace 

c) Sociální zázemí 

d) Šatny  

e) Komerční prodeje 
v přízemí dvorního křídla 

 

1.Patro (II. podlaží) a) Není využíváno, 
havarijní stav 

b) Dvorní křídlo, není 
využíváno, havarijní stav 

 

a) Kancelářské prostory KIS  

b) Průchod do městského 
domu 

c) Inspekční pokoj (byt) 

d) Sociální zázemí 
 

2.Patro (III. podlaží) a) Není využíváno, 
havarijní stav 

 

a) Kancelářské prostory KIS  

b) Inspekční pokoj (byt) 

c) Archiv KIS 

d) Sociální zázemí 
 

Půdní prostor a) Není využíváno, 
havarijní stav 

 

a) Technické zázemí 

b) Kancelář ředitele a 
sekretariátu ředitele 

c) Sociální zázemí 

d) Konferenční místnost 
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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 strategického 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 

Odbor stavebního úřadu a životního prostředí: 
-  vydává stavební povolení a vykonává stavební dozor 

Odbor správy majetku a komunálních služeb (popřípadě nájemce): 
- s nájemcem bude provedena řádná smlouva pro provoz městského domu atd.  
- zabývá se drobnými a údržbami a opravami 
- komplexně zabezpečuje investorskou činnost při provádění staveb města 

3.4. Možnosti financování regenerace 

1) z rozpočtu města 

2) ze státního rozpočtu (např. z rozpočtu Ministerstva pro místní rozvoj ČR „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) 

4) z dotačních titulů Olomouckého kraje 

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 Přerova a 
Zastupitelstva města Přerova výše uvedené možnosti financování trvale sledovat. 

3.5. Finální stav objektu, návrh pro zachování a rehabilitaci měšťanského 
domu na nám. TGM č. 8 v Přerově 

Za finální stav objektu měšťanského domu č. 8, bývalé „Lékárny U Anděla strážce“ je třeba 
považovat takový stavebně-technický stav, který umožní bezproblémový provoz (pro 
majitele, uživatele, nájemce) pro chod kulturní instituce KIS Přerov. 

Budova domu nacházející se na jihovýchodní frontě domů hlavního přerovského náměstí, je 
významným architektonickým a stavebním dokladem zástavby konce 19. století. 

Stavebně-historický průzkum, který byl vypracován pouze pro hlavní budovu a nezahrnuje 
dvorní křídlo, není vypracován dle platné metodiky, jež je platná od roku 2000, u budovy 
prokázal významné hodnotové prvky, který si objekt zachoval po dobu takřka jednoho století 



 22 / 26  

od zásadní rekonstrukce tohoto původně středověkého objektu. Zaznamenal rovněž celou 
řadu stavebně – technických a umělecko–stavebně historických vad, které způsobila celá řada 
menších oprav, úprav dispozic a v neposlední řadě i oprava, která proběhla počátkem 80. 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: vyžadují provedení nového nátěru, po předešlém odstranění a stavebním 
zajištění statických trhlin, především hlavní fasády, opravu štukových prvků korunní římsy 
a lesén včetně restaurování štukové plastiky na průčelí. Za nezbytné považujeme provedení 
obnovy podoby průčelí dle dochovaných dobových fotografií e segmentovými záklenky 
výkladců a vstupů do objektu. Jako vhodné považujeme využití letní zahrádky pro potřeby 
restaurace rychlého občerstvení a restaurace Městského domu. Barevnost fasády průčelí 
bude provedena po sondážním průzkumu a to včetně členění oken i střešní krytiny 
odpovídají původním truhlářským výrobkům a to včetně barevnosti. 

Dvorní fasáda: doporučujeme odbourání veškerých nepůvodních přístavků (určí 
stavebněhistorický průzkum) a ponechání rizalitu s balkónem, dvorní fasády by měly být 
opětovně doplněny o chybějící pavlač, jež umožní logické vstupy do jednotraktové 
dispozice prostor dvorní budovy.  

Interiér domu: proběhla zde celá řada stavebních úprav včetně opravy v 80. letech 20. 
století. Tyto stavební práce byly zaměřeny na základní údržbu domu a vedla spíše k jeho 
devastaci. Technické zázemí v domě č. 8 je v havarijním stavu, přízemí doznává neustále 
řadu víceméně nekoncepčních změn ve své podobě, degradující celkovou podobu objektu. 

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  ROZ 
2. - Provedení studie využití objektu ROZ 

3. - Provedení stavebně-historického průzkumu (aktualizace), 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. - Průběžné sledování možnosti příspěvků z fondů kraje, státu, ministerstev, EU 
apod. ROZ 

12. - Projekty instalací sítí ROZ 
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poř. 
č. realizační opatření (2011) náklady 

(tis. Kč) zodpovídá 

1. - Realizace šaten ve dvorním traktu.  MAJ 

 
Předpokládaná cena projekčních prací pro rok 
2011 

Předpokládaná cena stavebních prací pro 
rok 2011 

          cca 410.000,-Kč             cca 8 800 000,-Kč 
 

II. etapa (r. 2012) 
 

poř. 
č. přípravná opatření pro III. etapu (2013) zodpovídá 

1. - Provedení PD k obnově hlavní budovy ROZ 

2. - Provedení studie a PD k využití dvorní přístavby ve vztahu k provozu sousední 
budovy městského domu ROZ 

 
poř. 
č. 

realizační opatření (2012) náklady 
(tis. Kč) 

zodpovídá 

1. - Provedení statického zajištění krovu  MAJ 
2. - Provedení lokální anebo úplné výměny krovu  MAJ 
3. - Provedení mykologického ošetření krovu  MAJ 
4. - Provedení instalací sítí (přípravné práce)  MAJ 

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

6. - Provedení výměny dlažeb a výmalby  MAJ 
7. - 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 13,000.000,-Kč 
 

III. etapa (r. 2013) 
 

poř. 
č. 

přípravná opatření pro IV. etapu (2014) zodpovídá 

1. - Provedení studie a projektu restaurace v přízemí budovy včetně přilehlých prostor 
a sociálního zázemí, návrhy kanceláří a inspekčního bytu ROZ 

 
poř. 
č. 

realizační opatření (2013) náklady 
(tis. Kč) 

zodpovídá 

1. - Výměna okenních výplní fasád průčelí, boční uliční a dvorní  MAJ 

2. - Provedení realizace rychlého občerstvení v přízemí domu a 
průjezdu do dvora  MAJ 

3. - Provedení výměny střešní krytiny dvorní fasády a oprava 
dvorní budovy  MAJ 

4. - Provedení výměny dlažeb a výmalby dvorního nádvoří, 
suterény obou budov  MAJ 

 
Předpokládaná cena projekčních prací pro rok 
2013 

Předpokládaná cena stavebních prací pro 
rok 2013 

          cca 270.000,-Kč            cca 17,000.000,-Kč 
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IV. etapa (r. 2014) 
 

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

1. - Provedení studie a projektu pro realizaci technického zázemí v jednotlivých 
podlažích ROZ 

2. - Vypracování PD podle studie v 1. bodě  ROZ 
 

poř. 
č. realizační opatření (2014) náklady 

(tis. Kč) zodpovídá 

1. - Provedení rekonstrukce jednotlivých podlaží včetně půdy  MAJ 

2. - Provedení výměny truhlářských výplní dveří v interiéru 
včetně restaurátorských prací a repase  MAJ 

3. - Provedení výměny dlažeb, výmalby  MAJ 

 
Předpokládaná cena projekčních prací pro rok 
2014 

Předpokládaná cena stavebních prací pro 
rok 2015 

          cca 200.000,-Kč           cca 15,000.000,-Kč 
 
V. etapa (r. 2015) 
 

poř. 
č. 

realizační opatření (2015) náklady 
(tis. Kč) 

zodpovídá 

1. - Provedení průčelní fasády  MAJ 

 
Předpokládaná cena projekčních prací pro rok 
2014 

Předpokládaná cena stavebních prací pro 
rok 2015 

          cca 150.000,-Kč           cca. 500.000,-Kč 

 
UKONČENÍ REHABILITACE DOMU Č. 8 NA NÁMĚSTÍ T.G.M. 
V PŘEROVĚ 
 
Projekční, průzkumové práce     cca  1,330.000 Kč 
Stavební práce                 cca 54,300.000 Kč 

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

4. ZÁVĚR 

 „Programu regenerace a revitalizace domu č. 8 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 
č.8, včetně návrhu jeho rehabilitace v časovém horizontu cca 5 let,vč. hrubého odhadu 
nákladů, který činí 50,000.000 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 budov hlavní a dvorní v návaznosti na Městský 
dům v Přerově. 
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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 nařízení) ve znění pozdějších předpisů. 
O průběhu plnění „Programu“ si může vyžadovat písemné zprávy od Rady města Přerova ve 
smyslu uvedeného předpisu. 

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 zkrácené a neúplné 
verze stavebněhistorického 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 
 


