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ÚVOD

Program regenerace Městské památkové zóny Přerov (dále jen „Program“ a „MPZ“) byl 
zpracován dle usnesení vlády ČR č. 209/1992 ze dne 25.3.1992 a byl schválen Městským 
zastupitelstvem v Přerově dne 1.12.1993. Doposud byly schváleny čtyři jeho aktualizace, a to 
28.11. 1996, 27.10. 1998, 10.2. 2000 a 27.11.2003. 

Během uplynulých dvaceti let se podařilo městu Přerov a dalším vlastníkům realizovat 
téměř všechny akce zahrnuté do tohoto „Programu“, a to zejména: 

 projekčně, stavebně a realizačně zahájit etapovitou obnovu městských hradeb,
 projekčně, stavebně a realizačně zahájit a veřejnosti zpřístupnit část teras mezi a pod 

hradbami, vč. slavnostního nasvětlení a demolice staticky narušeného objektu Spálenec 
čp. 41,

 projekčně, stavebně a realizačně zabezpečit celkovou obnovu pravoslavného chrámu sv. 
Cyrila a Metoděje v Přerově (bývalá židovská synagoga),

 zpracovat a realizačně zahájit a stavebně ukončit akce Programu regenerace a rozvoje 
městského parku Michalov,

 projekčně, stavebně a realizačně zabezpečit celkovou obnovu kaple P. Marie na ul. 
Kratochvílova,

 projekčně zajistit celkovou obnovu kaple sv. Jiří na Horním náměstí,
 zpracovat stavebně historické průzkumy objektů ležících na území MPZ Přerov nebo 

v její bezprostřední blízkosti – Horní náměstí čp. 5, Horní náměstí čp. 8,9, Horní náměstí
čp. 10, Horní náměstí čp. 11, Horní náměstí čp. 12, Horní náměstí čp. 13, Horní náměstí 
čp. 18, Horní náměstí čp. 26, Horní náměstí čp. 32, Mostní čp. 227, Wilsonova čp. 151, 
Žerotínovo náměstí čp. 211, náměstí T.G.Masaryka čp. 80, náměstí T.G.Masaryka čp.81, 
náměstí T.G.Masaryka čp. 82, náměstí T.G.Masaryka čp. 150, nám. T.G.Masaryka čp. 
223, náměstí T.G.Masaryka čp. 225, ulice Spálenec čp.41, ulice Bratrská čp. 84, ulice 
Wilsonova čp.16, Horní náměstí čp. 1, ulice Kratochvílova čp.148, hradby,

 zpracovat, realizačně zahájit a etapovitě plnit Program regenerace a revitalizace zámku 
v Přerově,      

 zpracovat Program podpory obnovy exteriéru objektů postavených na území města 
Přerova,

 restaurovat opakovaně sochu Jana Blahoslava na Horním náměstí,
 restaurovat sochu sv. Rocha na Horním náměstí,
 přemístit sochu Neptuna z proluky na Wilsonově ulici na nábřeží Protifašistických 

bojovníků a opakovaně ji restaurovat,
 provést komplexní rekonstrukci nám. T.G.Masaryka, ulic Mostní, Wilsonova, Jiráskova, 

Kratochvílova, Pod Valy, Spálenec, Na Marku, Žerotínova náměstí a část nábřeží 
Protifašistických bojovníků.

V roce 2010 statutární město Přerov, jako vítěz krajského kola, obdrželo Cenu za nejlepší 
přípravu a realizaci Programu regenerace MPR a MPZ za rok 2009 spojenou s finanční 
částkou 100 000,--Kč.
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Od roku 2001 město poskytuje dotace na obnovu exteriéru památkově významných 
staveb, od roku 2006 je to dle zastupitelstvem schválených „Zásad pro poskytování dotací na 
obnovu exteriéru památkově významných staveb na území města Přerova“. Za období let 
2001 – 2013 byly vlastníkům památkově významných staveb poskytnuty finanční příspěvky 
v celkové výši 2,62 mil. Kč.

Tabulka čerpání finančních prostředků z Programu regenerace městských 
památkových rezervací a městských památkových zón ČR za období let 1994 – 2009:

akce celkem Kč státní příspěvek podíl města podíl vlastníka

Obnova městských hradeb
(1994 – 2006)

15 661 930,-- 5 735 000,-- 9 926 930,-- --

Obnova chrámu sv.Cyrila a 
Metoděje (1998,1999, 2001)

5 404 468,-- 2 570 000,-- 1 615 000,-- 1 219 468,--

Sanace zdiva farního 
kostela sv.Vavřince (2000)

1 156 000,-- 293 000,-- 500 000,-- 363 000,--

Oprava suterénu Městského 
domu po povodni
(1998,1999)

518 139,-- 224 000,-- 294 139,-- --

Obnova parku Michalov po 
povodni (1998)

645 183,70 271 000,-- 374 183,70 --

Oprava českobratrského 
kostela evangelického po 
povodni (1998)

664 050,10 494 000,-- 50 000,-- 120 050,10

Obnova kaple P.Marie 
(2005,2006)

852 289,-- 500 000,-- 250 000,-- 102 289,--

Obnova zámku (2007,2009) 2 867 640,-- 400 000,-- 2 467 640,--

C e l k e m 27 769 699,80 10 487 000,-- 15 477 892,70 1 804 807,10

Dle Opatření Ministerstva kultury č.j. MK 63.382/2012 OPP ze dne 30. 5. 2013, jímž se 
mění a doplňují Zásady Ministerstva kultury České republiky pro užití a alokaci státní 
finanční podpory v Programu regenerace městských památkových rezervací a městských
památkových zón z roku 2010 již nelze do programů zařazovat akce obnovy objektů ležících 
mimo území těchto plošně chráněných území. 



5

I. MĚSTSKÁ PAMÁTKOVÁ ZÓNA PŘEROV – HISTORIE A 
CELKOVÁ CHARAKTERISTIKA ŘEŠENÉHO ÚZEMÍ 

                                                                        Foto: Petr Sedláček, Přerov, 2011

Předpokladem pro vznik a význam Přerova byla v 10.-12. století jednak konfigurace 
obchodních cest a množství úrodné půdy podél řeky Bečvy, která svým existujícím brodem 
usnadňovala její přechod, a jednak mírný kopcovitý terén, který se přímo nabízel 
k vybudování ochranného hradu. Brodu přes řeku využívala cesta vedoucí z Olomouce na jih 
Moravy, která se křižovala s cestou od Hranic. Tato původně sledovala severní břeh Bečvy, a 
proto se první křižovatka cest zformovala v nedalekém Předmostí, ležícím severně od řeky. 
Předmostí, které se před 20 000 lety stalo domovem pravěkých lovců mamutů zvaných 
„HOMO PREDMOSTENSIS“, mělo ve starších dobách větší význam než Přerov.

Historicky neobyčejně cenné jádro města Přerova, tzv. Horní město, bylo postaveno na 
vápencovém návrší s travertinovým podložím (nadmořská výška se pohybuje kolem 215m 
n.m.) nad levým břehem řeky Bečvy. Výhodná poloha nad řekou byla poprvé osídlena na 
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konci starší doby bronzové v období kultury věteřovské (kolem 1500 př.n.l.). V té době zde 
vzniklo opevněné sídliště, které se rozlohou a významem řadilo mezi hlavní centra tehdejšího 
osídlení Moravy. V krátkém období bylo návrší využito i Kelty (kultura laténská mladší doby 
železné - 400 let před až přelom našeho letopočtu).

Nový význam získalo přerovské Horní město v době Velkomoravské říše, kdy zde bylo 
jedno ze sídlištních ústředí pro oblast Hornomoravského úvalu (spolu s Olomoucí). Lze 
předpokládat, že se v tomto prostoru nacházela i církevní stavba - kostel, jak to dokládají 
nálezy dvou kostrových hrobů z této doby, doprovázené bohatou výbavou (šperky) 
velkomoravského rázu.

Největšího významu dosáhl prostor Horního města v Přerově v době mladohradištní (10.-
12. století). Od konce 10. století zde vzniklo mohutné hradisko opevněné hradbou tzv. hákové 
konstrukce, která zatím nemá v našich zemích obdoby. Byla to jedna z hlavních moravských 
pevností z doby spojenectví Moravy s polským králem Boleslavem Chrabrým. Po dobytí 
Moravy českými Přemyslovci se Přerov stal jedním ze šesti hlavních center hradské soustavy 
na Moravě a byl sídlem knížecího kastelána a zároveň sídlem arcipresbyteriátu olomouckého 
biskupství (stál zde velkofarní kostel).

V první polovině 13. století na travertinovém návrší vznikl královský hrad a Přerov se 
stal centrem vytvořené provincie. Po povýšení Přerova na královské město za vlády Přemysla 
Otakara II. v roce 1256 zůstalo Horní město důležitým refugiálním bodem pro rozšířenou 
městskou aglomeraci (Dolní město, Šířava, Předmostí). Ve druhé polovině 15. století zde 
postavili Pernštejnové impozantní kamenné opevnění skládající se z vnitřní hradby se 
šestnácti válcovými věžemi vysokými cca 18m a z předsunuté parkánové hradby. Vstup do 
města byl chráněn dvěma barbakány a uličkou - fortnou. Za Vratislava z Pernštejna byl hrad 
přestavěn v renesančním slohu na zámek.

Celý fortifikační komplex spolu s vnitřní zástavbou tvořenou zachovalými měšťanskými 
domy převážně z 15. století a dominujícím renesančně upraveným zámkem se stal hodnotným 
historickým jádrem města.

Stav řešeného území, zejména ve vztahu k veřejné zeleni, vychází ze středověké 
kompozice města, kdy se stromy vyskytovaly zejména jako stromy solitérní na náměstích a 
někdy i v širších ulicích. V intencích tohoto byla na Horním náměstí vysazena před sto lety 
skupina 6 lip, která je zde dodnes. Po obvodu náměstí byly vysazeny hlohy, z nichž však 
zůstaly pouze tři.

Významným solitérním stromem Horního náměstí je lípa, poslední svědek skupiny 3 ks 
lip vysazených kolem sochy sv. Rocha. Důležitou kompoziční dominantou Horního náměstí
je pomník Jana Blahoslava z roku 1923.

Plocha Horního náměstí je kompaktně vydlážděna žulovou kostkou (náměstí bylo 
vydlážděno na přelomu 20. a 30. let 20. století), po obvodu je chodník proměnné šířky rovněž 
ze žulové kostky a je od dlažby náměstí oddělen obrubníkem.

Významnými komunikacemi řešeného území jsou dále ulice Pivovarská, Wilsonova, 
Mostní, Spálenec, Pod Valy, Na Marku, část nábř. Protifašistických bojovníků, část 
Žerotínova náměstí a část nám. T. G. Masaryka. Všechny tyto ulice prošly v letech 1999-2012
stavební úpravou, kdy bylo provedeno nové dláždění komunikací, chodníků, vysazena 
vzrostlá zeleň a osazen nový mobiliář.

Ke klidnému odpočinku obyvatel i návštěvníků města jsou určeny upravené terasy pod 
hradbami, které jsou spolu s hradbami, fortnou a sochou Neptuna nasvětleny.

Řešené území je tedy po stavební stránce stabilizovanou, historicky a urbanisticky 
jednoznačně definovanou plochou s převažující obchodní a odpočinkovou funkcí.
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Význam Horního města a jeho zachování byly důvodem, aby bylo historické jádro města 
Přerova vyhláškou Ministerstva kultury ČR č. 476/1992 Sb., městskou památkovou zónou.

Hranice MPZ Přerov je vymezena nábřežím Protifašistických bojovníků, ul. Pod valy, ul.
Wilsonovou, ul. Pivovarskou, ul. Na Marku (viz příloha č. 2).

Historické jádro Přerova tvoří tzv. Horní město, které se dochovalo na středověkém 
půdoryse vycházejícím z konfigurace terénu. Hlavní dominantou nepravidelného oválného
náměstí lemovaného měšťanskými domy je renesanční zámek s věží. Kompaktní zástavba 
obklopená téměř souvislým pásem městského opevnění, místy až ve třech řadách, tvoří ve své 
struktuře významný a ojedinělý urbanistický celek a jako součást centrální zóny města má 
předpoklady pro výhledové zachování a funkční i stavební zhodnocení.  

Na území Městské památkové zóny Přerov o rozloze cca 59 000 m2 se nachází 18 
objektů, které jsou kulturními památkami.

Významné památkové objekty na území MPZ Přerov

Zámek

Počátkem 13. století vznikl na úpatí skalnatého návrší, poblíž říčního brodu (nikoliv na 
místě dnešního zámku), raně gotický zděný hrádek, který pravděpodobně souvisel s existencí 
královského hradu postaveného v mladohradištním období. V roce 1475 získali panství v 
Přerově páni z Pernštejna. Vilém z Pernštejna fragmenty destruovaného hradu začlenil do 
nového opevnění a zaniklý hrad nahradil pozdně gotickým hradem s kaplí, situovaným na 
nejvyšší místo skalnatého návrší. Za Vratislava z Pernštejna byl hrad přestavěn v renesančním 
slohu na zámek. Karel starší ze Žerotína zámek opatřil novým 2. patrem, věží s hodinami a
zvony. Za Arnošta, svobodného pána Petráše, byla v r. 1772 snesena kuželová střecha 
zámecké věže a její horní patro bylo upraveno na rozhlednu. Posledními majiteli zámku byli 
Magnisové, kteří jej vlastnili do 1. světové války. Poté zámek přešel do majetku města 
Přerova, které provedlo v letech 1927-1930 jeho generální opravu, po jejímž skončení zde 
zřídilo muzeum, dnes Muzeum Komenského, v jehož prostorách může návštěvník shlédnout 
stálé expozice, příležitostné tématické výstavy a koncerty komorní hudby. Kuželovou střechu 
nově dostala zámecká věž až v r. 1997.

Po znovunabytí vlastnických práv navázalo město Přerov v roce 1998 na již dříve 
zahájené a plánované práce na obnově zámku. Ještě do roku 2001 byly realizovány 
dokončovací práce na nově zrekonstruované okrouhlé věži s novým zastřešením, byla 
provedena rekonstrukce Mervartova sálu s předsálím a rekonstrukce suterénních prostor pro 
archeologickou expozici. Brzy se však ukázalo, že provedené úpravy představují pouze 
zlomek prací potřebných k tomu, aby tato stavebně-historická dominanta města mohla do 
budoucna důstojně plnit nejen dosavadní funkci muzea, ale i další kulturní a společenské 
funkce. Proto v březnu 2001 Rada města Přerova zřídila zvláštní pracovní skupinu, kterou 
pověřila zpracováním Programu regenerace a revitalizace zámku v Přerově. Tento koncepční 
materiál, který podrobně dokumentuje vývoj a aktuální stavebně-technický stav zámku a
stanoví detailní plán jeho obnovy, byl schválen Zastupitelstvem města Přerova v červnu 2002.

Hradby 

Historické jádro města je obehnáno dochovanými městskými hradbami z 2. pol. 15. 
století s 10 baštami a fortnou , což je výpadní ulička spojující Horní náměstí s nábřežím řeky 
Bečvy. Součástí hradeb byly do 19. století i dvě městské brány. Nádech tajemna poskytuje 
pohled na hradby ve večerních i nočních hodinách, kdy jsou tyto částečně nasvětleny. 
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Socha Neptuna

Pod hradbami je umístěna barokní socha římského boha moří Neptuna, jehož zrak se 
upírá k řece Bečvě a symbolicky tak střeží její hladinu. Jedná se o dílo vytvořené neznámým 
autorem ve 2. polovině 18. století ze středně zrnného pískovce. Okolí sochy slouží jako 
odpočinková zóna, neboť v minulosti byla upravena část teras mezi hradbami.

Soubor měšťanských domů 

Horní náměstí je lemováno zachovalými renesančními a částečně i barokními domy. 
Renesanční domy pocházejí převážně z 15. a 16. století, některé mají zachovalé původní 
podloubí. K nejvýznamnějším patří dům na Horním náměstí č.p. 31, tzv. Korvínský dům, 
jehož původní jádro je datováno rokem 1518. Na bohatě zdobeném pískovcovém vstupním 
portálu nalezneme český nápis o obnovení domu v roce 1616. 

Kaple sv. Jiří 

V centru památkové zóny je i kaple sv. Jiří s okenní vitráží znázorňující zápas Jiřího 
s netvorem. Zjišťovací archeologický výzkum realizovaný v suterénu kaple v roce 2008 
prokázal její pozdně středověký původ, čímž se podařilo zcela vyvrátit domněnku o 
velkomoravském stáří stavební konstrukce "zdí kladených na hlínu" dosud zachovaných pod 
kaplí. Toto zdivo bylo interpretováno jako pozůstatky suterénu vrcholně středověkého domu, 
který zanikl v souvislosti s požárem v první pol. 15. století. Na reliktech této stavby byla 
posléze postavena kaple sv. Jiří. Patrně nejzajímavější nález představuje hlavice románského 
sloupu, která je nejstarším architektonickým stavebním článkem na území města Přerova. Do 
prostoru kaple však byla druhotně přemístěna a dnes je umístěna v areálu přerovského zámku. 
V apsidě byl nalezen náhrobní kámen a kosterní pozůstatky 13 osob, které zde byly 
shromážděny v roce 1936 z původních hrobek.
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Pomník Jana Blahoslava 

Mezi novodobější umělecká díla Horního náměstí se řadí pomník přerovského rodáka 
Jana Blahoslava od významného pražského sochaře Františka Bílka. Pomník byl slavnostně 
odhalen 20. května 1923.

Socha sv. Rocha

Barokní sochařská práce z r. 1717 od neznámého autora je lokalizována v těsné blízkosti 
zámecké zdi na Horním náměstí.
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II. MĚSTSKÁ PAMÁTKOVÁ ZÓNA PŘEROV
– SEZNAM NEMOVITÝCH KULTURNÍCH PAMÁTEK

                                                                      Foto Petr Sedláček, Přerov, 2011

 zámek se zámeckým mostem, příkopem a ohradní zdí - Horní nám. čp.1
 městské hradby s 10 baštami a fortnou
 bývalá zámecká kaple sv.Jiří – Horní nám.
 měšťanský dům - Horní nám. čp. 9, vč. bývalého hostince „U kapličky“ čp.8
 bývalá radnice s dvorní přístavbou – Horní nám. čp. 10
 měšťanský dům - Horní nám. čp. 11
 měšťanský dům - Horní nám. čp. 12
 měšťanský dům - Horní nám. čp. 13
 měšťanský dům - Horní nám. čp. 17
 měšťanský dům - Horní nám. čp. 22
 měšťanský dům - Horní nám. čp. 31, tzv. Korvínský
 měšťanský dům - Horní nám. čp. 32
 měšťanský dům - Horní nám. čp. 33
 měšťanský dům - Horní nám. čp. 34
 socha sv. Rocha – Horní nám.
 pomník Jana Blahoslava- Horní nám.
 socha Neptuna – ul. Pod Valy
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III. MĚSTSKÁ PAMÁTKOVÁ ZÓNA PŘEROV 
- PLÁN OBNOVY NA LÉTA 2014 – 2018 

rok 2014

Kaple sv. Jiří – I. etapa obnovy (2014-2015) – střecha, vč. podkroví, sanace vlhkosti, 
krypta
Kulturní památka vedená v Ústředním seznamu nemovitých kulturních památek pod   
č.rejstříku 16 705/8–541
Vlastník:   Římskokatolická farnost Přerov
Náklady:   0,5 mil. Kč

Městské hradby – další etapa obnovy (pozemky parc.č. 254, 255/1, 320, k.ú. Přerov)
Kulturní památka vedená v Ústředním seznamu nemovitých kulturních památek pod 
č.rejstříku 16 402/8 – 530 , 
Vlastníci: parc.č. 254, 255/1 statutární město Přerov, parc.č. 320 Prelax, spol. s r.o.
Náklady:  cca 5,1 mil. Kč
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Zámek – akce v souladu se schváleným Programem regenerace a revitalizace zámku 
v Přerově (zpřístupnění západní parkánové části)
Kulturní památka vedená v Ústředním seznamu nemovitých kulturních památek pod 
č.rejstříku 45 318/8 – 529
Vlastník: statutární město Přerov
Náklady: cca 2,8 mil. Kč

Měšťanský dům čp. 32 – obnova čelní fasády
Kulturní památka vedená v Ústředním seznamu nemovitých kulturních památek pod   
č.rejstříku 26 761/8–536, 
Vlastník: Mgr. Ivo Pospíšil, Přerov
Náklady: cca 0,35 mil. Kč

Měšťanský dům čp. 10 – statické zabezpečení, obnova čelní fasády a dvorní přístavby 
Kulturní památka vedená v Ústředním seznamu nemovitých kulturních památek pod   
č.rejstříku 15 581/8–533 (matrika)
Vlastník: statutární město Přerov
Náklady: cca 6,5 mil. Kč

Prezentace archeologických nálezů spojených mimo jiné s existencí základů kostela sv. 
Marka a školy Jednoty bratrské, parc.č. 237, 238 na nábř. Protifašistických bojovníků a 
v suterénu měšťanského domu Horní náměstí č.p. 26, parc.č. 330
Vlastník: parc.č. 237, 238 statutární město Přerov, parc.č. 330 Michal a Markéta Peterkovi, 
Přerov
Náklady: cca 2 mil. Kč
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rok 2015

Kaple sv. Jiří – (dokončení I.etapy)
Kulturní památka vedená v Ústředním seznamu nemovitých kulturních památek pod   
č.rejstříku 16 705/8–541
Vlastník: Římskokatolická farnost Přerov
Náklady:  0,3 mil. Kč

Městské hradby – další etapa obnovy – pozemky parc.č. 250, 251, 252, 253 , k.ú. Přerov 
Kulturní památka vedená v Ústředním seznamu nemovitých kulturních památek pod 
č.rejstříku 16 402/8 – 530,
Vlastníci: parc.č. 250 Mgr. Ivo Pospíšil, Přerov, parc.č. 251, Ladislav Martínek, Přerov, 
parc.č. 252 Irena Hrušková,. Přerov, Jarmila Jandová, Přerov, parc.č. 253 Olomoucký kraj
Náklady cca 1,9 mil. Kč

Zámek – akce v souladu se schváleným Programem regenerace a revitalizace zámku 
v Přerově (restaurování nástěnné malby) 
Kulturní památka vedená v Ústředním seznamu nemovitých kulturních památek pod 
č.rejstříku 45 318/8 – 529,
Vlastník: statutární město Přerov
Náklady: 0,8 mil. Kč

Měšťanský dům čp. 32 – výměna vstupních vrat
Kulturní památka vedená v Ústředním seznamu nemovitých kulturních památek pod   
č.rejstříku 26 761/8–536, 
Vlastník: Mgr. Ivo Pospíšil, Přerov
Náklady: cca 0,15 mil. Kč   

Horní náměstí – úprava prostoru dle zpracované dokumentace (předláždění, veřejné 
osvětlení, mobiliář, sadové úpravy)
Vlastník: statutární město Přerov
Náklady: cca 11,7 mil. Kč
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rok 2016
Kaple sv. Jiří – II.etapa obnovy (2016 – 2017) – schodiště, archeologický průzkum, 
restaurování 
Kulturní památka vedená v Ústředním seznamu nemovitých kulturních památek pod   
č.rejstříku 16 705/8–541
Vlastník: Římskokatolická farnost Přerov
Náklady: 0,4 mil. Kč

Městské hradby – další etapa obnovy - pozemky p.č. 319, 316/1, 310, k.ú. Přerov
Kulturní památka vedená v Ústředním seznamu nemovitých kulturních památek pod 
č.rejstříku 16 402/8 – 530, 
Vlastníci: parc.č. 310 LIMARO 40 estate s.r.o., Přerov, parc.č. 316/1 Petr a Blanka Bajerovi, 
Přerov, parc.č. 319 Ivo Karas, Přerov
Náklady: cca 3,5 mil. Kč

Zámek – akce v souladu se schváleným Programem regenerace a revitalizace zámku 
v Přerově (zpřístupnění a úprava východního a jižního příkopu zámku a parkánové 
části)
Kulturní památka vedená v Ústředním seznamu nemovitých kulturních památek pod 
č.rejstříku 45 318/8 – 529
Vlastník: statutární město Přerov
Náklady: cca 9,9 mil. Kč

Měšťanský dům čp. 32 – impregnace trámového stropu 2.NP
Kulturní památka vedená v Ústředním seznamu nemovitých kulturních památek pod   
č.rejstříku 26 761/8–536, 
Vlastník: Mgr. Ivo Pospíšil, Přerov
Náklady: cca 0,025 mil. Kč



15

rok 2017

Kaple sv. Jiří – dokončení II. etapy obnovy
Kulturní památka vedená v Ústředním seznamu nemovitých kulturních památek pod   
č.rejstříku 16 705/8–541
Vlastník: Římskokatolická farnost Přerov
Náklady:  0,15 mil. Kč

Městské hradby – další etapa obnovy - pozemky p.č. 246, 247, 248 , k.ú. Přerov 
Kulturní památka vedená v Ústředním seznamu nemovitých kulturních památek pod 
č.rejstříku 16 402/8 – 530, 
Vlastníci: parc.č. 246 OFFROADSPORT a.s., Praha, parc.č. 247 Ing. Václav Lauda, Jihlava, 
parc.č. 248 Peter Chantúr, Přerov
Náklady: cca 1,8 mil. Kč

Zámek – akce v souladu se schváleným Programem regenerace a revitalizace zámku 
v Přerově (pořízení a instalace venkovního mobiliáře)
Kulturní památka vedená v Ústředním seznamu nemovitých kulturních památek pod 
č.rejstříku 45 318/8 – 529, 
Vlastník: statutární město Přerov
Náklady:   cca 0,5 mil. Kč

Měšťanský dům čp. 32 – restaurování pískovcových prvků
Kulturní památka vedená v Ústředním seznamu nemovitých kulturních památek pod   
č.rejstříku 26 761/8–536, 
Vlastník: Mgr. Ivo Pospíšil, Přerov
Náklady: cca 0,07 mil. Kč

rok 2018

Kaple sv. Jiří – III. etapa obnovy (2018 – 2019) – vnější fasáda, restaurování vitráží, 
interiér
Kulturní památka vedená v Ústředním seznamu nemovitých kulturních památek pod   
č.rejstříku 16 705/8–541
Vlastník:  Římskokatolická farnost Přerov
Náklady:  1,25 mil. Kč

Městské hradby – poslední etapa obnovy, pozemky p.č. 321, 323, 330, 331, k.ú. Přerov 
Kulturní památka vedená v Ústředním seznamu nemovitých kulturních památek pod 
č.rejstříku 16 402/8 – 530 , 
Vlastníci: parc.č. 321 Miloslav a Katarína Flašarovi, parc.č. 323 Josef a Naděžda Venclíkovi, 
Přerov, parc.č. 330 Michal a Markéta Peterkovi, Přerov, parc.č. 331 Vladimír Jaroš, Praha
Náklady cca 2,4 mil. Kč

Zámek – akce v souladu se schváleným Programem regenerace a revitalizace zámku 
v Přerově (propojení východního a západního křídla lávkou)
Kulturní památka vedená v Ústředním seznamu nemovitých kulturních památek pod 
č.rejstříku 45 318/8 – 529, 
Vlastník: statutární město Přerov
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Náklady: cca 1,1 mil. Kč

                                                       Vizualizace Ing. Antonín Krejčíř, Přerov, 2009

Úprava teras pod hradbami na ul. Spálenec, pozemky parcely č. 328, 333, k.ú. Přerov
Vlastník: statutární město Přerov
Náklady: cca 1,9 mil. Kč

Tabulka předpokládaných finančních nákladů (v tis. Kč) na obnovu objektů zařazených 
do Programu regenerace Městské památkové zóny Přerov pro období 2014 – 2018 

Rok 2014 Rok 2015 Rok 2016 Rok 2017 Rok 2018 2014 –2018

Objekty v majetku
statutárního města

14 800 12 500 9 900 500 3 650 41 350

Objekty v majetku 
jiných vlastníků

2 450 2 350 3 925 2 020 3 000 13 745

C e l k e m 17 250 14 850 13 825 2 520 6 650 55 095
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IV. SOUČÁSTI PROGRAMU

Příloha č. 1 – Objekty na území MPZ Přerov
Příloha č. 2 – Hranice MPZ Přerov
Příloha č. 3 – Fotodokumentace srovnání

Součástí Programu jsou dále dokumenty, které jsou nezbytným předpokladem koncepčního 
přístupu k regeneraci MPZ. Jedná se o:

- Program regenerace MPZ Přerov na léta 1993 – 1995, s aktualizacemi
- Územní plán města Přerova; vydán Zastupitelstvem města Přerova formou opatření 

obecné povahy č. 1/2009 
- Strategický plán ekonomického a územního rozvoje statutárního města Přerova
- Strategie rozvoje cestovního ruchu Přerovska
- Stavebně-historické průzkumy objektů ležících na území MPZ
- Program regenerace a revitalizace zámku v Přerově
- Místní koncepce enviromentálního vzdělávání, výchovy a osvěty pro město Přerov
- Rozhodnutí o ochranném pásmu MPZ Přerov 

ZÁVĚR

Změny ve společnosti v uplynulých 20 letech se odrazily i na vývoji Městské památkové 
zóny Přerov. V roce 1999 byl ve schváleném Programu regenerace MPZ Přerov již plně 
zmapován stav objektů i technické infrastruktury památkově chráněného území, který byl 
v následných aktualizacích postupně upřesňován.

V letech 1999-2012 byly provedeny stavební úpravy ulic nacházejících se v MPZ Přerov 
a těsně s ní sousedících. Jedná se o náměstí T. G. Masaryka, ulice Mostní, Wilsonova, 
Jiráskova, Kratochvílova, Pod Valy, Spálenec, Na Marku, Žerotínovo náměstí a část nábřeží 
Protifašistických bojovníků. Při těchto stavebních úpravách byla provedena rekonstrukce 
inženýrských sítí – kanalizace, plynovodů, rozvodů kabelů VO, NN, sdělovacích kabelů, 
vodovodních přípojek. Následně bylo provedeno nové dláždění chodníků, vysazena vzrostlá 
zeleň a osazen nový mobiliář.

K významným akcím spojeným s obnovou kulturních památek na území MPZ Přerov 
patří v prvé řadě zahájení systematické obnovy městských hradeb v r. 1994. Obnova hradeb 
se stala nevyhnutelnou, neboť výstavba na pozemcích sousedících s historickým jádrem města 
spolu s rostoucím komunikačním ruchem způsobily pohyb v podloží tzv. Horního města, což 
přineslo hradbám viditelnou destrukci, která byla potvrzena i geologickým průzkumem 
provedeným v roce 1993. 

Po zahájení obnovy hradeb se město aktivně zapojilo do celkové obnovy pravoslavného 
chrámu sv. Cyrila a Metoděje (bývalá židovská synagoga), který se nachází na jižním okraji 
městské památkové zóny Přerov, na rozhraní Wilsonovy ulice a Žerotínova náměstí. 

S mimořádně kladným ohlasem se setkala realizace akcí Programu regenerace a rozvoje 
městského parku Michalov.

Dalším významným počinem města Přerova na úseku záchrany památek bylo schválení 
Programu regenerace a revitalizace zámku v Přerově v r. 2002 a jeho následná realizace. 
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Posledními akcemi spojenými s obnovou zámku bylo vybudování „Galerie přerovských 
umělců“ z bývalé stolárny a vytvoření venkovní scény.

Ke koncepčním materiálům vztahujícím se k plánovité obnově památek patří i Program 
regenerace a revitalizace domu č. p. 148 v Přerově (Městský dům) a s tímto bezprostředně 
související Program regenerace a revitalizace bývalého měšťanského domu „Lékárna U 
anděla Strážce“ č.p. 8 na náměstí T. G. Masaryka v Přerově, které byly schváleny
zastupitelstvem města v r. 2011.

Je třeba vyzdvihnout, že právnické i fyzické osoby vlastnící významné architektonické 
či památkově významné objekty na území města Přerova do jejich obnovy investují 
v posledních letech nemalé finanční prostředky, což se odráží na tváři města. 

K hodnocení vývoje stavu MPZ Přerov je třeba dodat, že k celkovému dokončení její 
obnovy je nutno provést obnovu kaple sv. Jiří, dokončit obnovu hradeb, zámku, některých 
měšťanských domů, provést revitalizaci Horního náměstí a prezentaci archeologických nálezů
zejména na nábř. Protifašistických bojovníků. 
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