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Váš dopis č. j./ze dne

Naše č. j.

Vyřizuje / linka

Spisový znak

V Olomouci dne

Věc: Vyjádření k celkovému řešení úpravy jižního předpolí Tyršova mostu ve 
vztahu k  archeologickým nálezům

Způsob ochrany: Pozemek parc.č. 238, k.ú. Přerov, je součástí plošně chráněného 
památkového území Městské památkové zóny Přerov, vyhlášené vyhláškou Ministerstva kultury č. 
476/1992 Sb., ze dne 10.9.1992, o prohlášení území historických jader vybraných měst za 
památkové zóny. Památkově chráněné území je evidováno pod identifikačním číslem 1992476 a 
číslem rejstříku 2195. Pozemek parc.č. 237, k.ú. Přerov, je součástí plošně chráněného 
památkového území ochranného pásma Městské památkové zóny Přerov, které bylo vyhlášeno 
rozhodnutím referátu kultury Okresního úřadu Přerov pod č.j. kult.: 1125/94-404/5 ze dne 
21.1.1995. Památkově chráněné území je evidováno pod identifikačním číslem 1995112 a číslem 
rejstříku 3025.

V rámci prováděné stavby úpravy jižního předpolí Tyršova mostu došlo v jarních měsících 
roku 2012 na výše uvedených pozemcích k provedení záchranného archeologického výzkumu, 
jehož výsledkem je zcela unikátní archeologický odkryv. Po vyhodnocení nálezové situace se 
jednoznačně potvrdilo, že odkryté základy staveb lze jednoznačně ztotožnit se stavbou kostela  
Jednoty bratrské z roku 1554 (kostel sv. Marka) a dále stavbou školy Jednoty bratrské, která stála v 
Přerově v průběhu 16. a 17. století. Existence obou budov je známa z písemných a mapových 
podkladů a dále z dobových vedut města. Archeologickým výzkumem lokality byly objeveny 
hmotné pozůstatky (základy, dlažba, …) budovy kostela sv. Marka a školy Jednoty Bratrské.
V současné době jsou podnikány kroky k podtržení významu nálezu a jsou připravovány podklady 
k návrhu zápisu archeologické lokality do Ústředního seznamu kulturních památek České 
republiky.

Díky pochopení Města Přerova bylo umožněno provést záchranný archeologický výzkum a 
nově zjištěným skutečnostem byla přizpůsobena projektová dokumentace stavby, na kterou byla 
vydána potřebná odborná vyjádření NPÚ a dále závazná stanoviska orgánu státní správy na úseku 
státní památkové péče. Obecně bylo postupováno ve smyslu zákona č. 20/1987 Sb., o státní 
památkové péči, ve znění pozdějších předpisů. Dále bylo postupováno v souladu s Úmluvou o 
ochraně archeologického dědictví Evropy, která v České republice nabyla platnosti v r. 2000. 
Odhalené základy kostela a školy byly ponechány bez dalšího zásahu na místě samém. 
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Ve smyslu předchozích ujednání a postupu v souladu s právním řádem, je nutno odkryté 
nálezy odborně ošetřit. Do doby definitivního rozhodnutí o prezentaci tohoto celospolečensky 
významného archeologického nálezu je nezbytně nutno hmotnou substanci chránit před poškozením 
či zničením a zajistit jejich uchování, prodloužení životnosti a zachování vypovídacích hodnot. 
Odkrytá hmotná materie nálezu již jeví známky postupné ztráty struktury spojovacího materiálu, 
postupné degradace materiálu zdiva, dlažeb apod. obecně. Jako nejšetrnější do doby realizace 
definitivní podoby odsouhlaseného návrhu prezentace laické i odborné veřejnosti se dle 
dosavadních zkušeností jeví překrytí zdiva a dlažby netkanou textilií a volný zásyp štěrkem. 
Vhodný materiál pro zásyp odhalených zděných konstrukcí je říční štěrk, který je shodný 
s materiálem stávajícího zásypu základů objevené stavby. Říční štěrk se v dané situaci jeví jako 
nejšetrnější materiál, který nepoškodí odhalené originální konstrukce, vyplní objem výkopu a zajistí 
běžný pohyb vody v dané lokalitě. Prozatímní finální povrchová úprava je vhodná v travnatém 
drnu. Prostor bude fyzicky zakonzervován a připraven pro další kroky. 

                                                                                             PhDr. Zdenka Bláhová
                                                                               vedoucí odboru péče o památkový fond

Na vědomí:
NPÚ, ú.o.p. v Olomouci, Mgr. Pavel Šlézar – odbor archeologie




