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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.

Pozemek parc. č. 238, k. ú. Přerov, který bezprostředně navazuje na pozemek parc.č. 237, je
součástí 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.

Na uvedených pozemcích byl v průběhu jarních a letních měsíců roku 2012 proveden v rámci 
stavby „Přerov, jižní předpolí Tyršova mostu“ záchranný archeologický výzkum.
Vyhodnocení nálezové situace potvrdilo unikátní archeologický odkryv, kdy 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.

V souladu s Úmluvou o ochraně archeologického dědictví Evropy (v ČR platnost od r. 2000)
bylo se zástupci Národního památkového ústavu, ú.o.p. v Olomouci, dohodnuto, že odkryté 
nálezy budou odborně ošetřeny a s ohledem na původní funkci pietně uchovány pod 
terénem budoucím generacím. Na základě zaměřeného stavu pak bude provedena jejich 
terénní prezentace, pro kterou jsme uvedli následující doporučení:

- prezentace by měla být celkovým uspořádáním, přístupností a zpracováním dobře 
srozumitelná pro většinu potencionálních návštěvníků, od laické veřejnosti po odborníky,

- názornou formou ukázat, jak daný objekt původně vypadal (např. trojrozměrný model 
kostela, veduty,..). Pozn.: trojrozměrné modely patří k nejlepším doplňkům 
archeologických nálezů,

- nebát se odlehčení a nadhledu (prostor má zaujmout).

Výše uvedené skutečnosti si vynutily změnu projektové dokumentace na stavbu „Přerov, 
jižní předpolí Tyršova mostu“ (ke změně územního rozhodnutí a změně stavby před 
dokončením). Orgán památkové péče vydal 13.9.2012 k pracem dle této dokumentace (na 
pozemcích parc. č. 237, 238, 4954, 4955, k. ú. Přerov) závazné stanovisko č. 60/2012.
Předmětem prací dle předložené dokumentace byla změna polohy parkoviště z důvodu 
ochrany archeologických nálezů:

V novém stavebním objektu SO 802 – Konečné terénní úpravy – bylo řešeno 
zakonzervování archeologických nálezů na místě původní polohy parkoviště. V rámci 
navržené stavby bude proveden zásyp celé obnažené plochy, kdy rovina bude zasypána do 
výše 10 cm nad původně nalezenou korunu základového zdiva kostela a bratrské školy. Na 
tuto vyrovnanou vrstvu bude položena separační geotextilie s dalším překrytím vrstvou 
štěrkopísku tl. 20 cm. Zbytek objemu současného výkopu bude zasypán čistou zeminou, 
hutněnou po vrstvách. Finální úprava bude provedena položením orniční vrstvy v tl. 20 cm a 



osetím travním semenem. Tím bude terén uveden prakticky do původní úrovně před 
započetím archeologických výzkumů.

Stavební úřad vydal pro stavbu „Jižní předpolí Tyršova mostu“ dne 3.10.2012 rozhodnutí č. 
128/2012 o změně územního rozhodnutí (nabylo právní moci dne 3.10.2012) a dne 
4.10.2012 oznámil zahájení řízení o změně stavby před dokončením.

Závěrečné doporučení:

Vědomi si nadregionálního významu uskutečněných archeologických objevů souvisejících 
s existencí kostela sv. Marka a školy Jednoty bratrské i významu této lokality ve vztahu k 
jejímu umístění v blízkosti historického jádra souhlasíme s názorem předkladatele, že 
prezentace archeologických nálezů a její začlenění do veřejného prostranství zasluhuje 
mimořádnou pozornost, proto doporučujeme jmenovat pracovní odbornou mezioborovou 
skupinu pro zpracování zadání architektonicko-urbanistického řešení daného prostoru.
S ohledem na již platné územní rozhodnutí ke změněné dokumentaci stavby, kdy je již 
prakticky rozhodnuto o způsobu zakonzervování a překrytí autentických nálezů, však máme 
zato, že tato skutečnost významně limituje zadání pro architektonickou soutěž.




