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Tato práce, která vznikla tvůrčím zpracováním výsledků archeologického výzkumu, je 
chráněna autorským právem podle zákona 247/90Sb. Ve smyslu tohoto zákona jsou chráněny i 
jednotlivé části této práce jako např. skicy, náčrty, závěry apod. (§ 9 cit. zákona). Části práce 
nebo práci celou lze uveřejnit jen se svolením autorů.



3

Evidenční list

Katastrální území: k.ú. Přerov

Administrativní název obce: Přerov

Okres: Přerov

Kraj: Olomoucký

Trať (ulice, parc. č.): Ul. Mostní, Na Marku, náměstí Na Marku, parc. čís. 237, 238

Nadmořská výška: 209,00 - 217,00 m.n.m. 

Kultura: novověk

Druh nálezu: -

Areál: intravilán města

Název akce: Tyršův most - Jižní předpolí Tyršova mostu

Investor akce: Statutární město Přerov, Bratrská 34, 750 00 Přerov

Doba výzkumu: terénní část: 03/2012 – 05/2013

Odborný garant projektu: Mgr. Peter Kováčik, PhD.

Vedení výzkumu: Mgr. Zdeněk Schenk

Technická spolupráce: Bc. Jan Mikulík, Mgr. Petra Veselá

Uložení terénní dokumentace: Archaia Olomouc o.p.s., Panská 175/4, 779 00 Olomouc

Uložení nálezů: Muzeum Komenského v Přerově, p.o., Horní náměstí 7, 750 11 

Přerov

Inventární číslo: -

Zprávu podává: Zdeněk Schenk Jan Mikulík

………………………              …………………….



4

Obsah 

1. Úvod............................................................................................................................................5

2. Lokalizace ...................................................................................................................................5

3. Přírodní prostředí ........................................................................................................................5

4. Stručný historický exkurz ....................................................Chyba! Záložka není definována.

5. Postup a metoda výzkumu ..........................................................................................................7

6. Uložení dokumentace a nálezů ...................................................................................................8

7. Průběžná zpráva o průběhu záchranného archeologického výzkumu ........................................8

8. Závěr ...........................................................................................................................................6

9. Literatura...................................................................................................................................13

Přílohy:

I. Obrazová příloha



5

1. Úvod

V souvislosti s realizací investiční akce „Tyršův most - Jižní předpolí Tyršova mostu“ v 

Přerově, byl v době od března roku 2012 do května roku 2013 proveden na základě objednávky 

investora, kterým bylo Statutární město Přerov, záchranný archeologický výzkum formou 

dohledu nad výkopovými pracemi zajištěný pracovníky společnosti Archaia Olomouc o.p.s.

Smluvní povinnost vyplývá ze zákona č.20/1987 o státní památkové péči, ve znění pozdější 

novelizace, protože stavba probíhala na území s archeologickými nálezy.

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.

Pozemky parc.č. 238, 4955, k.ú. Přerov, které bezprostředně navazují na pozemek parc.č. 

237 jsou již 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.

2. Lokalizace

Záchranný archeologický výzkum proběhl v součinnosti s průběhem zemních prací 

souvisejících s úpravou komunikací ulic Mostní, Pivovarská, plošné úpravy plochy náměstí Na 

Marku a stavebních úprav parcel čís. 237 a 238 pro projektované parkoviště osobních 

automobilů. 

Předmětná plocha se nachází na levém břehu řeky Bečvy v prostoru pod Horním náměstím, 

kde bylo možno předpokládat zachycení stavebních substrukcí souvisejících s původní   

zástavbou duchovního centra jednoty bratrské z pol. 16. stol.

3. Přírodní prostředí

Klimaticky je dnes území Přerova klasifikováno jako nížinná teplá oblast (T2) s průměrnou 

roční teplotou 8,6 °C, s dlouhým suchým a teplým létem, velmi krátkým přechodným obdobím a 

krátkou mírně teplou a suchou zimou s velmi krátkým trváním sněhové pokrývky. Srážkový úhrn 

zde činí ve vegetačním období 350 – 400 mm, v zimním pak 200 – 300 mm (Vaňák – Tošenovský 

1977, 8-10; Demek – Novák 1992, 147-148; Zapletal 1988, 9-10).

Přerov je situován při jihozápadním vyústění významného komunikačního koridoru 

Moravská brána, přesněji jejího horopisného podcelku – Bečevské brány, do Hornomoravského 

úvalu. Moravská brána samotná je vymezená na jihovýchodě zlomovým svahem Podbeskydské 
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pahorkatiny a na severozápadě masívem Nízkého Jeseníku. Jeho součást, Tršická pahorkatina, se 

z ploché pahorkatiny Moravské brány začíná zvedat hned u Předmostí. Sledujeme-li příslušnost 

sledovaného území v jihozápadním ústí Moravské brány k vyšším geomorfologickým jednotkám, 

náleží tato oblast provincii Karpaty, subprovincii Západní Karpaty, oblasti Vněkarpatské 

sníženiny, celku Moravská brána, podcelku Bečevská brána, okrsku Jezernická tabule a Bečevská 

niva (Demek a kol. 1987, 82).

Z geologického pohledu je předčtvrtohorní podloží v tektonické sníženině Moravské brány a 

tedy i v samotném Přerově tvořeno miocénními mořskými tégly, písčitými slíny a písky. V 

průběhu kvartéru je zejména v inundačním pásmu Bečvy překryly několikametrové naplavené 

sedimenty, představované zejména nivními hlínami a hlinitými písky, jakož i mladšími 

holocénními písčitými štěrky. Obdobně jsou sedimentárně vyplněna i původní vedlejší říční 

ramena.

4. Stručný historický exkurz

Výstavba bratrského centra mimo hradby Horního města (mezi Dolní branou a řekou 

Bečvou) spadá do závěru 15. stol. Nový sbor byl založen na den sv. Marka, tj. 25. dubna 1554 a 

téhož roku bylo započato se stavbou nového kostela, která byla dokončena následujícího roku. 

Kostel měl jeden oltář a dva zvony. U příležitosti jeho vysvěcení v roce 1555 majitel přerovského

panství Vratislav z Pernštejna obdaroval tamní bratrský sbor právy a svobodami. Rozsáhlé 

stavební aktivity při budování duchovního centra jednoty bratrské z 2. pol. 16. stol., situované do 

prostoru pod Dolní branou, jsou patrny z dřevořezu Jana Willenbergera uveřejněného v knize 

Zrcadlo slavného markrabství moravského z r. 1593. Historik Fl. Zapletal vykresluje podobu 

dostavěného sboru dle Willenbergerova dřevořezu takto: „R. 1593 skládal se nový zbor ze 

čtvercové věže, umístěné na západní straně lodi a stejně s ní široké, z obdélné lodi a z oblého 

závěru (výklenku), užšího lodi, ale ve zdivu stejně s ní vysokého a obráceného k východu. Kolem 

zboru táhla se „zídka“, o které se zmiňuje listina z r. 1555. Severní stěna lodi, obrácená celou 

svou frontou k Bečvě, byla prolomena pěti úzkými a vysokými okny. Střechu oblého závěru 

(výklenku) tvořila část kužele, který svým hrotem dosahoval stejné výšky s hřebenem lodní 

střechy. Obdélnou zeď kryla sedlová střecha, ukončená na západní straně zvonicí věže. Na jejím 

hřebenu seděla uprostřed r. 1579 zřízená vížka se zvonkem v lucerně a s ozdobnou makovicí. Na 

západním konci lodi stála masivní čtvercová věž, s lodí stejně široká a zbudovaná nedlouho před 

r. 1593. Měla 4 patra. V přízemí byl vchod do zboru, 4. patro tvořila zvonice, která byla oddělena 

od spodního věžního zdiva římsou, ležící v téže výši, jako okapová linie lodní střechy. Zvuková 

okna byla rozmístěna na všech stranách zvonice. Věž byla ukončena ozdobnou renesanční 
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čelenkou. (Zapletal, F.: Pohled z r. 1593 na nový zbor a na bratrský dům v Přerově. Obzor, 

28.4.1929, č. 101).

Po odchodu bratrských kněží byl sbor po r. 1622 přeměněn na katolický kostel sv. Marka. 

V r.1664 byl kostel značně poškozen velkým požárem, který zasáhl skoro celé město. Dle 

písemných pramenů se opravy protáhly ale je doloženo, že v době oprav farního kostela sv. 

Vavřince v 2. pol. 20 let a začátkem 30. let 18. st. se konaly bohoslužby v kostele sv. Marka. Do 

stavebních oprav po roce 1664 lze přiřadit stavbu sakristie situovanou při jižní stěně presbytáře, 

jejíž základy ze smíšeného zdiva byly odkryty archeologickým výzkumem, stejně jako základy 

pod bočním oltářem. V roce 1749 kostel znovu vyhořel při požáru celého města, kdy lehl 

popelem také poblíž situovaný mlýn „Spálenec“. Od roku 1779 se začalo s rozebíráním 

stavebního materiálu ze zničeného kostela, který již nebyl obnoven. Z protokolu o prodeji 

stavebního místa po vyhořelém kostele sv. Marka 1788 vyplývá, že byl roku 1788 prodán držiteli 

panství, svobodnému pánu von Breton, za částku tři sta šestnáct zlatých rýnských. V podmínkách 

se dále uvádí, že dosud se nacházející se zdivo věže a zdí kostela bude věnováno k opravě kostela 

sv. Michala na Šířavě, nedotčena zůstane zeď na straně od toku Bečvy a také zdi kostela na výšku 

dvou střevíců (stop) nad zemí a též se nechá stát zeď k Vodní ulici. (Archiv ŘKFÚ Přerov).

V letech 1896 – 1897 byla realizována výstavba nové sokolovny v předmětném prostoru. 

Jak dokazuje současný archeologický výzkum, stavba sokolovny v podstatě překryla základy 

kostela sv. Marka a částečně porušila západní závěr. 

Nejmladší stavební etapu představují stavební úpravy sokolovny v roce 1936 na „Bio 

Alfa“, znárodněné v roce 1945 a dále fungující jako kino Jas. Objekt byl v roce 1988 zbourán a 

zplanýrovaná plocha zatravněna. 

5. Postup a metoda výzkumu

Vlastní archeologický výzkum probíhal současně se skrývkou, která byla  realizovaná stavbou 

do hloubky cca 0,40 – 0,60 m pod úroveň původního povrchu komunikací. V celé ploše bylo 

prováděno kontrolní začišťování jak skrytých ploch, tak obnažených obvodových profilů skrývky 

za účelem rozlišení stratigrafických jednotek a identifikace pozitivních archeologických situací. 

Zjištěné situace byly fotograficky a kresebně zdokumentovány, exkavován archeologický 

materiál a provedeno polohopisné a výškopisné zaměření. Souběžně s dokumentačními pracemi 

byla prováděna detektorová prospekce.

Grafická dokumentace byla prováděna na milimetrové papíry v měřítku 1:20. Pro písemný 

zápis informací byla použita tzv. stratigrafická formulářová metoda dle standardů Archaia Brno 

o.p.s.. Fotografická dokumentace byla prováděna digitálním fotoaparátem Nikon D 70. 
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.  

6. Uložení dokumentace a nálezů 

Fotografická dokumentace je archivována u Archaia Olomouc o.p.s. 

7.    Průběžná zpráva o průběhu záchranného archeologického výzkumu

Stavbou realizovaná skrývka do úrovně cca 0,60 m pod niveletu stávajícího povrchu v ul. 

Mostní odkryla stavební substrukce kamenných konstrukcí. Archeologickým výzkumem bylo 

zdokumentováno SV nároží původní mostní brány, silně narušené stavbou plynovodní šachty z 2. 

pol. 20. stol. Na toto nároží navazuje linie dochovaného základového pasu probíhajícího 

souběžně s průběhem zástavby v ul. Mostní. Stavební materiál v obou případech tvoří větší kusy 

devonského vápence pojené velmi kvalitní vápennou maltou s vysokým obsahem kouskového 

vápna, do výplně využito menších zlomků vápence. Na základě stratigrafických posouzení a 

vyhodnocení vyvzorkovaných fragmentů keramiky lze tyto stavby datačně zařadit do druhé 

poloviny 16. stol a ztotožnit se stavební aktivitou probíhající v tomto prostoru za Vratislava 

z Pernštejna. V blízkosti křižovatky ul. Mostní a ul. Na Marku je touto zástavbou částečně 

narušen datačně starší objekt řemeslnické dílny – hrnčířská pec. Tento, v Přerově dosud ojedinělý 

nález, poskytl velké množství dokladů vysoce kvalitní hrnčířské výroby ze závěru 15. stol.  

V JV sektoru parc. č. 4951/3 ul. Mostní byl zdokumentován výsek stokové sítě renesančního 

až raně barokního stáří. Kanál stavěný z řádkovaného zdiva ze středně velkých travertinů 

pojených málo kvalitní vápennou maltou bez zpevněného dna průřezu, 0,80 x 0,60 cm, je veden 

k řece Bečvě od úpatí Horního náměstí. U křížení ul. Mostní z ul. Jateční se na linii tohoto kanálu 

napojuje odbočná větev vnitřního průřezu 0,70 x 0,60 m, směřující k JZ nároží náměstí TGM. 

Záklopy obou kanálů jsou tvořeny velkými travertinovými plotnami s ojedinělým výskytem 

stavebního opracování.

V rámci stavbou realizované velkoplošné skrývky v prostoru projektovaného parkoviště 

osobních automobilů na parc. čís. 237 byly postupně odkrývány základové linie z kamenného, 

kamenocihelného a cihelného zdiva protínající celou plochu skrývky. V západní části plochy 

byly patrné zásypy původních sklepních prostor. Preparace jednotlivých základových substrukcí 

a začisťování stavebních spár základových pasů umožnila konkretizovat rozsah jednotlivých 

staveb a určit jejich časovou posloupnost. Stratigrafická porovnání spolu s vyhodnocením 

exkavovaného archeologického materiálu vymezila datační   ohraničení jednotlivých staveb.

S naprostou jistotou lze za nejstarší stavbu považovat orientovaný objekt s východně 

situovaným polygonálním závěrem. Dochované zděné konstrukce jsou vystavěny z 

hrubě opracovaných kusů devonského vápence, pojeného velmi kvalitním pojivem z ostrého 

písku s vysokým obsahem kouskového vápna. V interieru odkrývaného objektu se podařilo u JV 
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obvodové zdi odkrýt výsek (cca 2,5 m2) cihelné dlažby z dlaždic rozměrů 17/17 - 18/18 cm a 

část maltového lůžka okolo s negativem dlaždic totožných rozměrů. Fragmenty keramiky 

vyvzorkované z prostoru tohoto objektu lze datačně přiřadit do přelomu 16/17. stol. Do tohoto 

období lze také datovat kolekci drobných stříbrných mincí získaných detektorovou prospekcí. 

V západním ohraničení je patrný poměrně dobře rozlišitelný průběh západního průčelí, které 

částečně narušují mladší stavební zásahy.

Interpretačně se jedná o jednolodní sakrální orientovanou stavbu o celkové délce 29,30 m a 

šířce lodi 16.20 m (max. šířka presbytáře 7,00 m). Odkryté linie základů jsou hrubě řádkovány a 

šířka zdiva se pohybuje v rozmezí 098 – 1,02 m. Severní průběh základů (od řeky Bečvy) je 

vyztužen ve vymezení lodi dvěma opěráky o šířce 1,20 m. Při SV nároží lodi kostela, v linii 

triumfálního oblouku, je umístěn diagonálně situovaný opěrák o šířce zdiva 1.10 m. Základy i 

opěráky jsou vyzděny v jedné stavební fázi, ale jsou porušeny mladším výkopem kanalizačního 

vedení. 

Vyhodnocení nálezové situace jednoznačně potvrzuje, že odkrytou stavbu lze ztotožnit se 

stavbou kostela jednoty bratrské z roku 1554.

V západní části jsou základy kostela porušeny stavbou objektu sokolovny a sklepů z roku 

1897 - stavba provozního objektu sokolovny a východně navazující tělocvičny (smíšené kameno 

cihelné zdivo) v podstatě překryla celý půdorys kostela.

K mladším, již porekatolizačním přístavbám kostela po požáru v roce 1664, lze přiřadit 

přístavbu sakristie k jižnímu obvodu presbytáře ze smíšeného kameno (travertin) cihelného zdiva 

o šířce zdi 0,60 – 0,70 m a cihelný základ pod boční oltář situovaný v severní části pod 

triumfálním obloukem o šířce zdiva 0,33 m (cihly formátu: 14/29/7 cm).

S ohradní zídkou ohraničující prostor okolo kostela lze pravděpodobně ztotožnit odkrytý, cca 

2,00 m dlouhý, relikt kameno cihelného zdiva o šířce cca 0,50 m souběžně probíhajícího s jižní 

zdí lodi kostela. 

V navazující etapě úprav jižního předpolí Tyršova mostu byl archeologickým výzkumem 

odkrýván prostor za východním závěrem kostela. Opět s odkazem na rytinu Jana Willenbergera 

z roku 1593 zde bylo předpokládáno situování objektu bratrského domu se školou (dům s třemi 

štíty).

Odkryv prokázal v celé délce podél presbytáře průběh velmi kvalitní prožlabené cesty ze 

štětového kamene. Zdokumentovaný úsek cesty v délce 13,5 m vykazoval výškový rozdíl 0,75 m 

a šířka se směrem k řece zužovala ze 2,80 m na šířku 1,85 m. Kamenná ulička sloužila 

k odvádění  dešťových (a patrně i splaškových) vod do řeky Bečvy z prostoru od Dolní brány.
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Plošným odkryvem bylo dále prokázáno, že k této cestě přiléhá konstrukce stavebního 

objektu s dochovaným nárožím a severní obvodovou stěnou. Jedná se o výsek větší stavby  

vnitřně členěné na dvě místnosti s částečně zachovalou původní cihelnou dlažbou. Výseky 

nadzemního zdiva jsou vystavěny ze smíšeného kamenocihelného zdiva s rozlišitelným vstupem 

a pískovcovým prahem zabudovaným do uličky ze štětového kamene. V interiéru objektu byla 

zdokumentována v menší místnosti (vstupní chodba) nika s dochovanými relikty vápenné omítky, 

zabudovaná do jižní stěny a rozlišitelný vstup se schodem do větší místnosti (třída).

V závěru roku výkopová rýha odvodnění  parkoviště, situovaného do východní části 

parcely čís. 238, zachytila SV nároží tohoto stavebního objektu s mohutným předzákladem 

založeným do nestabilního štěrkopískového podloží. V dalším pokračování byl zdokumentován 

útržkovitý průběh východní obvodové zdi značně poškozené mladšími stavebními zásahy 20. 

stol. V prosinci r. 2012 povětrnostní podmínky přerušily výzkum, plocha byla překryta izolační 

folií a archeologický výzkum pokračoval až v dubnu r. 2013.

Současně s výzkumem realizovaným na parc. čís. 237 a 238 byl zajišťován archeologický 

dohled stavebních úprav plochy náměstí Na Marku. Při začisťování skrývky vedené do hloubky 

cca 0,60 – 0.70 m pod úroveň stávající dlažby se začaly rýsovat obrysy mohutných základů 

doprovázené datační keramikou pozdně středověkého až raně novověkého stáří. V celé šíři 

náměstí byl postupně odkryt půlkruhový průběh barbakánové zdi. Tento fortifikační prvek, 

předsazený před vstupními branami do Horního města, zesiloval obranu v nejvíce ohrožovaných 

místech. Archeologickým výzkumem byl zdokumentován průběh v úctyhodné délce 43 m, 

přičem šířka zdi dosahovala tl. až 2,20 m. Před  nárožním domem v ul. Pivovarská je zdivo 

barbakánu dodatečně zesíleno 0,80 m mocnou kamennou přístavbou, signalizující blízkost vstupu 

z ul. Pivovarské. 

Detektorová prospekce zachytila v ploše náměstí Na Marku několik značně 

zkorodovaných kovových objímek se ztrouchnivělými zbytky dřevité hmoty. Jedná se o spojky 

dřevěného potrubí, kterým se přiváděla voda na Horní náměstí. Písemné prameny uvádějí, že v 

roce 1503 pronajal Vilém z Pernštejna na dobu desíti let mlynáři Ondřeji Šilhanému velký 

městský mlýn, nynější Spálenec. V něm byl podle historiků vedle soukenické valchy i vodní srub, 

kterým se naháněla voda do prostoru Horního města.

V rámci statických posouzení se naskytla možnost rekognoskace sklepů bývalého 

měšťanského pivovaru. Sklep a lednice jsou situovány v západním sektoru plochy náměstí a byly 

zahloubeny do příkopu pod městskými hradbami v letech 1856 - 1857. Jedná se o mohutnou 

zaklenutou stavbu, původně členěnou do několika traktů, s přilehlou obslužnou chodbou a 

systémem větracích průduchů. 
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Na jaře r. 2013 byly zahájeny závěrečné odkryvy západní části bratrského domu se školou 

zasahujícími do výměry parcely čís. 238. Postupným snižováním vrstev terénních urovnávek a 

stavebních planýrek byly odkryty základy stavebního objektu lichoběžníkového tvaru rozměrů 

16,20 x 17,00 x 12,70 x 16,40 m, s dochovanými úseky nadzemního zdiva. Na dělících příčkách 

zůstaly dochovány relikty původních omítek. Vnitřně je objekt stavby členěn na dvě velké 

místnosti situované v severním sektoru, do kterých se vstupovalo z příčně probíhající chodby. Na 

tuto chodbu navazují jižně situované dvě menší místnosti zasahující již pod komunikaci ul. Na 

Marku. V interiéru větší západní místnosti a v západní části chodby byly odkryty a 

zdokumentovány výseky původní cihelné dlažby. Východní a jižní průběhy obvodových zdí jsou 

silně porušeny a částečně i překryty mladšími stavebními aktivitami (přístavby kina Jas, 

inženýrské sítě). Podél jižní obvodové zdi byl zachycen krátký výsek původního chodníku 

vyskládaného z říčních oblázků.  

Poloha, rozsah a členění odkrytého objektu, vyhodnocení exkavovaného archeologického 

materiálu a jeho přiřazení stratigrafickým jednotkám, nálezy mincí s určeným datem ražby 

potvrzují, že stavbu lze ztotožnit s objektem bratrského domu se školou vystavěným v druhé 

polovině 16. stol. Bratrský dům zdevastoval ničivý požár roku 1664 a již nebyl obnoven.

Výsledky archeologickéhoi výzkumu korespondují jak s písemnými prameny, tak 

s nejstarším vyobrazením zástavby v tomto prostoru zachyceném na vedutě města Přerova od 

Jana Willenbergera z r. 1593. s regulací řeky Bečvy na začátku 20. stol. 

8.    Závěr               

Záchranný archeologický výzkum stavby „Tyršův most – Jižní předpolí Tyršova mostu“ 

přinesl nová archeologická zjištění. K nejvýznamnějším lze přiřadit odkryv a dokumentace 

stavebních pozůstatků objektů jednoty bratrské na parc. čís. 237 a částečně na parc. čís. 238

z pol. 16. stol. Odkryv bratrského sboru – modlitebny a bratrského domu se školou je pro 

město Přerov zcela unikátní záležitostí. Kostel je svědkem největšího rozmachu činnosti jednoty 

bratrské v Přerově. Spolu s východně přiléhajícím objektem školy tvořil duchovní centrum 

společenství.  Působil zde, mezi jinými významnými osobnostmi, přerovský rodák a biskup 

jednoty bratrské Jan Blahoslav a také poslední biskup jednoty Jan Amos Komenský, který v 

Přerově v roce 1618 uzavřel sňatek s Mandalenou Vizovskou. 

Vzhledem k významu, který odkryv stavebních objektů duchovního centra jednoty 

bratrské představuje pro poznání novověké historie města, byla v závěru roku 2012 pod záštitou 

Magistrátu města Přerova sestavena pracovní komise mající za úkol zpracovat zadávací podklady 

pro zřízení vhodné terénní prezentace.
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Na základě vyhodnocení výsledků archeologického výzkumu lze návrh prezentace 

archeologických nálezů v zásadě rozdělit na dvě varianty: 

- prezentace originálních stavebních konstrukcí 

- prezentace replik originálních stavebních konstrukcí.

Zvolení způsobu realizace prezentace originálních odkrytých archeologických 

památek se jeví z několika hledisek velmi problematické. Především se jedná o srozumitelnost 

a vypovídací hodnotu prezentace. Nejstarší zástavbu na zkoumané ploše tvoří zachovalé 

substrukce bratrského sboru (modlitebny) a bratrského domu se školou z poloviny 16. století, 

oddělené uličkou ze štětového kamene. Tyto stavební objekty jsou překryty stavbou provozní 

budovy a tělocvičny sokolovny z r. 1897. V několika úsecích je starší zástavba zcela porušena 

mladší stavbou sklepů či přezděna novými přístavbami.

Další stavební úpravy pocházejí z roku 1936, kdy byl objekt sokolovny přestavěn na „Bio 

Alfa.“ K posledním stavebním přestavbám, které zcela porušily východní trakt školy, došlo po 

roce 1945 při stavebních úpravách kina Jas. 

Pro běžného návštěvníka je téměř vyloučené, aby se bez podrobných informací vyznal ve 

změti základových linií – replika prezentuje pouze čisté a srozumitelné linie kostela a školy 

s dochovanými výseky dlažby a přístaveb realizovaných v průběhu 17. stol.

Neméně závažným se jeví způsob konzervace odkrytých substrukcí, které bez řádného 

zabezpečení (zastřešení, opakovaná konzervace a údržba, zamezení vstupu návštěvníků apod.) 

podlehnou v krátké době destrukci. Je také nutno zvážit způsob řešení z hlediska bezpečnosti. 

Odkryté archeologické situace se nacházejí cca 1,0 m  pod úrovní nově budovaného chodníku 

v ul. Na Marku a nového parkoviště automobilů na parc. č.  238.

Z uvedených důvodů jednoznačně doporučujeme realizaci prezentace archeologických 

nalezů provést jako repliku odkrytého půdorysu kostela a školy jednoty bratrské i s relikty 

dlažby a výsekem ohradní zídky. Vhodné se také jeví prezentovat porekatolizační přístavbu 

sakristie a základy pod boční oltářní menzou realizovanými v druhé polovině 17. stol. 

V pochůzí úrovni je vhodné, při využití kresebné a foto dokumentace z archeologického 

výzkumu, včetně geodetického zaměření, stavebně vyznačit půdorys kostela v původních 

rozměrech, kamennou cestu, výseky dlažeb, úsek ohradní zídky i odkryté části školy. 

Doporučujeme také užití totožného stavebního materiálu jako v originálním provedení. V případě 

torzovitého ztvárnění obvodu kostela doporučujeme zvážit variantu zvýšení prezentované 

obvodové zdi ze strany od řeky Bečvy, která dle písemných pramenů po zrušení kostela sloužila 

jako ochrana před povodněmi. 
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Ke zvážení zůstává zvolení způsobu prezentace průběhu kamenné cesty probíhající mezi 

kostelem a školou. Jedná se odkrytý archeologický objekt nejméně podléhající klimatickým 

změnám a destrukci. Vhodný návrh originální prezentace by návštěvníkovi alespoň v tomto 

případě připomněl místo, kudy zcela bezpochybně kráčel i Jan Amos Komenský. 

Terénní prezentaci doporučujeme vhodně doplnit informačními panely seznamující s 

historií jednoty bratrské v Přerově a s výsledky a nálezy z archeologického výzkumu. 

Každopádně je však nutné, vzhledem k archeologickým objevům v blízkém okolí, 

jakýkoliv další zemní, stavební nebo jiný terénní zásah na tomto území archeologicky 

sledovat a zabezpečit z hlediska potřeb archeologické památkové péče.
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