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1. Program regenerace MPZ 

1.1 Legislativní rámec programu regenerace 
 

Předkládaný dokument Program regenerace je vypracovaný se zákonnou oporou v usnesení 

vlády České republiky číslo 209 ze dne 25. března 1992. Legislativní rámec programu obecně 

představuje projev vůle vlády napomoci záchraně a rozvoji nejcennějších částí historických 

měst. V obecné rovině je smyslem dokumentu regenerace městské památkové zóny, jak ji 

definuje usnesení vlády, napomoci záchraně a rozvoji nejcennějších částí historických měst 

vytvořením organizačních, informačních a ekonomických podmínek k jejich komplexní 

regeneraci. Smyslem této regenerace je nejen rehabilitace kulturních hodnot a ozdravění 

životního prostředí měst, ale také vytvoření atraktivních ohnisek rozvoje podnikatelských 

aktivit. 

Finanční příspěvky lze využívat na objekty ve vlastnictví měst, církví, fyzických osob (dále 

jen FO), právnických osob (dále jen PO) a krajů. Ministerstvo kultury stanovuje zásady pro 

alokaci finančních příspěvků v programu regenerace: 

• Příspěvky poskytované v programu jsou přísně účelové a mohou být využity pouze na 

úhradu prací zabezpečujících uchování souhrnné památkové hodnoty kulturní 

památky, nikoliv na modernizace a jiné úpravy prováděné v zájmu jejího vlastníka ani 

na práce investiční povahy. 

• Při výběru objektů a stanovení výše příspěvků se sleduje zásada finanční účasti a 

zodpovědnosti všech zúčastněných. 

• Příspěvek z obnovy nesmí být určen na tutéž akci obnovy KP, na kterou je již 

poskytován účelový příspěvky rámci ostatních programů MK na úseku státní 

památkové péče. 

 

Město Přerov má zřízenu stálou pracovní skupinu jako Komisi pro cestovní ruch, kulturu a 

památky ve smyslu zákona o obcích. 
 

1.2 Důvod pro pořízení a schválení programu 
 

Program regenerace Městské památkové zóny Přerov (dále jen „Program“ a „MPZ“) byl již 

jednou zpracován a doposud bylo schváleno pět jeho aktualizací, a to 28.11.1996, 

27.10. 1998, 10.2.2000, 27.11.2003 a 9.12.2013. Poslední aktualizace byla stanovena na 

období let 2014 – 2018.  

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. Tato částka byla použita na restaurování čučku (piniové šišky), plastiky 

orla s listinou na nádvoří zámku a pilířů z ochozu věže, které jsou umístěny naproti zámecké 

galerii. 

V roce 2019 nebyly zaznamenány žádné žádosti o dotaci a ani žádné obnovy kulturních 

památek nacházející se v MPZ. V tomto roce neproběhla tradiční aktualizace Programu, a 

proto byl zpracován Program nový na období příštích šesti let. 

Městský Program regenerace nebo jeho aktualizace musí být schválena zastupitelstvem města. 

Výpis usnesení zastupitelstva (podepsaný) je nedílnou součástí Anketního dotazníku, který se 

předkládá Ministerstvu kultury a je nezbytným podkladem přípravy rozdělení finančních 

prostředků na příslušný rok. 
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2. Základní popis města 

2.1 Přírodní prostředí 
 

Město Přerov a jeho nejbližší okolí leží v nivě řeky Bečvy v místě, kde se Moravská brána 

rozšiřuje a plynule přechází do širokého Hornomoravského úvalu podél toku řeky Moravy – 

do úrodné Hané. I Moravská brána samotná je ve skutečnosti úval, který vede od Ostravské 

pánve směrem na Přerov. Východní stranu lemují Moravskoslezské Beskydy, severozápadní 

stranu podhůří Nízkého Jeseníku a Oderské vrchy.  

Krajina v okolí Moravské brány, jak ji známe dnes, je výsledkem dlouhodobého geologického 

vývoje trvajícího více než 350 milionů let. Za svou dnešní podobu a pestrost vděčí především 

pozici na hranici mezi evropsky významnými geograficko-geologickými celky Českým 

masivem a Karpatami. Tato poloha ji činí zajímavou nejen z hlediska geomorfologického, ale 

i prolínáním rostlinných a živočišných druhů obou celků.  

Orientace Moravské brány a zhoršená průchodnost okolním terénem jí předurčila významnou 

historickou funkci dopravní tepny. Odjakživa spojovala oblast Baltského moře se 

Středozemím a oblast Atlantiku s východním Černomořím. Staří kronikáři ji latinsky nazývali 

Porta Moravica. Je to prastará obchodní i vojenská cesta mezi východem a západem i severem 

a jihem, kolem níž se postupně rozvíjelo osídlení. První osadníci vyklučovali lesy na říčních 

březích a zakládali zde osady již v době kamenné, ve středověku vznikala první města, 

založen byl hrad Helfštýn.   

Vývojem se krajina Moravské brány postupně přetvořila v pozměněnou krajinu „kulturní“ se 

všemi jejími kladnými i zápornými stránkami. Přesto všechno stále žijeme v krajině, která má 

svoje kouzlo, a každý člověk zde může najít ten „svůj“ kout. Je však povinností člověka, který 

si říká „kulturní“, o krajinu pečovat, tj. chránit v ní vše cenné a snažit se obnovit to, co dosud 

není nevratně zničeno a ještě obnovit lze. To platí stejnou měrou jak o přírodních hodnotách, 

tak o památkách kulturního dědictví.  

 

 2.2 Historický vývoj města 
 

Původní sídelní útvar na území dnešního Přerova se nacházel na pravém břehu řeky Bečvy 

v Předmostí. Archeologické výzkumy zde odhalily rozsáhlé sídliště lovců mamutů z doby 

před 25 000 lety. Prvá písemná zmínka o Přerově však pochází až z roku 1141 (v listině 

olomouckého biskupa Jindřicha Zdíka) a svědčí o jeho správní funkci v hradské soustavě 

přemyslovského státu. Teprve ale roku 1256 udělil Přemysl Otakar II. osadě práva 

královského města. V době husitských válek představovalo důležité středisko kališníků na 

Moravě.  Jeho obnova v druhé polovině 15. století souvisela s významným rodem 

Tovačovských z Cimburka, který měl město v zástavě od roku 1457 do roku 1470. 

Vrcholného rozvoje se ale Přerovu dostalo za Pernštejnů, kterým byl dán roku 1487 dědičně 

v držení a stal se tak městem poddaným. Došlo ke kolonizaci návrší kolem hradu novými 

osadníky, mezi nimiž byli zastoupeni členové jednoty bratrské. Jejich zásluhou se Přerov stal 

v 16. Století důležitým kulturním střediskem, sídlem biskupa jednoty bratrské a rovněž 

místem, kde působila významná bratrská škola. Roku 1523 se v Přerově narodil Jan 

Blahoslav, autor české gramatiky, předchůdce Jana Amose Komenského. Komenský se na 

zdejší bratrské škole v letech 1608 – 1611 učil a následně tu i v letech 1614 – 1618 působil 

jako učitel a pomocník biskupa Jana Láneckého. Vrchol i tragický pád zažíval Přerov za vlády 

předáka moravské protestantské šlechty, vzdělaného Karla staršího ze Žerotína v letech 1598 



5 

 

– 1636. Dvě století následující po prohraném stavovském povstání znamenala pozvolný 

úpadek a ztrátu významu města.  Teprve v souvislosti se zaváděním železniční dopravy došlo 

postupně od druhé poloviny 19. století k rychlému hospodářskému růstu, jehož základem byla 

po dlouhá léta výroba zemědělských strojů. Roku 1841 totiž přijel do Přerova prvý vlak a 

zdejší nádraží se stalo důležitou železniční křižovatkou. Od 60. let 19. století se město 

projevovalo také v kulturní oblasti, především díky své prozíravé školské politice nesené 

v duchu uvědomělého prosazování Komenského výchovných zásad. Vznikla tu prvá česká 

rolnická škola na Moravě roku 1865, třetí české gymnázium po Brně a Olomouci roku 1870 

a další školy odpovídající hospodářským a kulturním potřebám občanů. Významnou kulturní 

institucí se stalo Muzeum Komenského založené roku 1887. Od roku 1877 byl Přerov sídlem 

okresního hejtmanství. Přerované osvědčili svou statečnost v odporu vůči cizí nadvládě 

v době 1. světové války i za nacistické okupace v letech 1939 – 1945.  

 

2.3 Demografický vývoj 
 

Přerov měl k 1. 1. 2019 celkem 43 186 obyvatel, žijících ve 13 místních částech: Přerov-

město, Předmostí, Lověšice, Kozlovice, Dluhonice, Újezdec, Čekyně, Henčlov, Lýsky, 

Popovice, Vinary, Žeravice a Penčice. Celková rozloha města je 5 845 ha. Z celkového počtu 

obyvatel tvoří 20 902 muži a 22 284 ženy.  

Vzhledem k dlouhodobému poklesu počtu obyvatel lze odvodit, že tento vývoj představuje 

hrozbu pro jádro města, kdy bude docházet k vylidňování centra města a stav, kdy oblast MPZ 

bude nadále jen formálním historickým centrem. Cílem politiky města by měla být snaha o 

zachování různorodé skladby funkcí v centru města, tak, aby centrum města zůstalo živým 

prostředím, místem obchodu, setkávání a bydlení. 

  

3. Charakteristika MPZ Přerov 

 3.1 Obecně o MPZ 
 

Pojem památková zóna je definován v § 6 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči. 

Jedná se o území sídelního útvaru nebo jeho části s menším podílem kulturních památek, 

historické prostředí nebo část krajinného celku, které vykazují významné kulturní hodnoty. 

Podrobnosti o prohlašování památkových zón stanoví vyhláška č. 66/1988 Sb., kterou se 

provádí zákon o státní památkové péči. 

 

 3.2 Historie území MPZ Přerov 
 

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. 
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Historicky neobyčejně cenné jádro města Přerova, tzv. Horní město, bylo postaveno na 

vápencovém návrší s travertinovým podložím (nadmořská výška se pohybuje kolem 

215 m n.m.) nad levým břehem řeky Bečvy. Výhodná poloha nad řekou byla poprvé osídlena 

na 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, které zde již nyní nejsou.  

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. 

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. 

 

3.3 Městská památková zóna Přerov 
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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. vyhlášeno městskou památkovou 

zónou. 

Hranice MPZ Přerov je vymezena nábřežím Protifašistických bojovníků, ul. Spálenec, ul. Pod 

valy, ul. Wilsonovou, ul. Pivovarskou, ul. Na Marku (viz příloha č. 1). 

Na území Městské památkové zóny Přerov o rozloze cca 59 000 m2 se nachází 17 objektů, 

které jsou kulturními památkami. 
 

 3.4 Památkové zhodnocení MPZ Přerov 
 

Během uplynulých dvaceti pěti let se podařilo městu Přerov a dalším vlastníkům realizovat 

téměř všechny akce zahrnuté do dříve zpracovaného „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, 

• zpracovat stavebně historické průzkumy objektů ležících na území MPZ Přerov nebo 

v její bezprostřední blízkosti – Horní náměstí čp. 1, 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. 148, 

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, ulice 

Kratochvílova čp.147, ulice Kratochvílova čp. 121, 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 a umístit před ní 

informační panel  

• restaurovat sochu sv. Rocha na Horním náměstí, 

• přemístit sochu Neptuna z proluky ve Wilsonově ulici na nábřeží řeky Bečvy v ulici 

Spálenec 

• provést komplexní rekonstrukci nám. T. G. Masaryka, ulic Mostní, Wilsonova, Jiráskova, 

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

Protifašistických bojovníků, 

• opravit část hradeb v hradebním příkopu zámku čp. 1 na Horním náměstí a za domem 

Horní náměstí čp. 29, 

• restaurovat štukový strop výstavního sálu ve 2.NP zámku, 

• restaurovat nástropní dekorativní malbu ve 2.NP zámku, 

• provést celkovou obnovu kaple sv. Jiří na Horním náměstí, 



8 

 

• vybudovat prezentaci archeologických nálezů na místě bývalé školy Jednoty bratrské, 

• opravit objekt Horní náměstí čp. 26, 

• zpracovat dendrologický posudek na skupinu šesti lip na Horní náměstí, 

• provést archeologický průzkum na místě bývalé studny na Horní náměstí. 

 

 3.5 Urbanismus a obraz města 
 

Územní plán města Přerova, vydalo Zastupitelstvo města Přerova usnesením č.801/25/2/2009 

dne 21.9.2009. Úplné znění Územního plánu města Přerova po vydání Změn č. 1, 2, 4A, 4B, 

5, 6, 8, 10, 11, 12 a 12A nabylo právní účinností dne  20.9.2019. 

V MPZ Přerov se nacházejí objekty, které jsou součástí ploch smíšených obytných. Objekty 

zámku, měšťanského domu č.p. 9 a 10 jsou součástí ploch polyfunkčních komplexů 

vybavenosti.  

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. 

Díky terénní konfiguraci MPZ se pohledově uplatňuje do širokého okolí. MPZ Přerov je dále 

chráněna i pomocí 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. 

 

 3.6 Dopravní infrastruktura 
 

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.  

Horní náměstí není průjezdné. Pro automobilovou dopravu je přístupné pouze z ulice Na 

Marku. Pro pěší je přístupné rovněž ze Žerotínova náměstí a sezónně i fortnou městských 

hradeb. Díky této dopravní situaci si Horní náměstí zachovává svoji tichou atmosféru. 

Zároveň však se nenachází na tradičních průchozích trasách a není tudíž ani častým cílem 

přerovských obyvatel.  

Snaha samosprávy je přinést sem „život“ alespoň v podobě tradičních jarmarků a hodových 

oslav. 

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. 

 

 3.7 Technická infrastruktura 
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V rámci prostoru MPZ jsou vedeny inženýrské sítě, které slouží k zásobování jednotlivých 

objektů. Prostor je samozřejmě vybaven veřejných osvětlením. Zámek, městské hradby a 

socha Jana Blahoslava je doplněna o slavnostní nasvětlení. Stav technické infrastruktury, a to 

zejména potrubních řadů odpovídá době pokládky a je vhodné přistupovat k postupné výměně 

a rekonstrukci těchto vedení.  

Projekčně je připravena instalace výsuvných odběrných míst elektrické energie v ploše 

náměstí pro potřeby napojení tržních stánků v době konání jarmarků. 

 

4. Kulturní památky 

4.1 Přehled kulturních památek v MPZ 
 

• 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 

 

 

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 tematické výstavy a koncerty komorní hudby. Kuželovou střechu 

nově dostala zámecká věž až v r. 1997. 
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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.  

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 čp. 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.  
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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. 

 

 

 

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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Základy sboru a domu se školou jednoty bratrské v ulici Na Marku 

V roce 2013 probíhal v lokalitě Na Marku archeologický průzkum, který prokázal existenci 

kostela sv. Marka a školy Jednoty bratrské. Díky tomuto objevu byla statutárním městem 

Přerov vyhlášena architektonicko-urbanistická soutěž na řešení prezentace archeologických 

nálezů, přičemž za nejdůležitější objev byl označen chodník ze štětového kamene mezi školou 

a kostelem. Vítězem soutěže se stal architekt z Brna Ing. arch. Zbyněk Musil. Prezentace 

archeologických nálezů se nachází již mimo městskou památkovou zónu, ale jedná se o tak 

unikátní záležitost, že je vhodné ji i zde zmínit. Na realizaci celého záměru byla vynaložena 

částka 1 732 545,-- Kč. 
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4.2 Přehled kulturních památek v ochranném pásmu MPZ 
 
  
• základy sboru a domu se školou jednoty bratrské v ulici Na Marku 

• Společenský dům zv. Městský dům - nám. TGM č.p. 148 

• Záložna – Kratochvílova ulice č.p.147 

• Areál kostel sv. Vavřince, kaple Panny Marie Bolestné a kříž 

• Socha sv. Josefa 

• Socha sv. Jana Nepomuckého 

• Činžovní dům s tiskárnou Jaroslava Strojila – Kratochvílova ul. č.p. 121 

• Chrám sv. Cyrila a Metoděje 

• Rodinný dům, č.p. 2223, Riedlova č.o. 8 

• Vila č.p. 1560, Máchova č.o.11 

 

5. Priority programu regenerace MPZ 

5.1 Cíle programu 
 

Statutární město Přerov usiluje s ohledem na vlastní strategické cíle nadále využívat svoji 

zajímavou polohu na křižovatce dopravních cest a zároveň si město uvědomuje potřebu 

nabídnout přívětivé prostředí fungujících služeb města s dostatkem kulturních a 

volnočasových aktivit. S ohledem na tyto cíle je nutné dále investovat do údržby a obnovy 

historických objektů, které tvoří nejen kulisu pro tyto aktivity, jak dokazuje památkově 

chráněný objekt zámku, prezentace archeologických nálezů či městské hradby s terasami. 

Cíle regenerace pro následující období jsou v souladu s obecnými cíli regenerace, jak jsou 

formulovány výše. Rozložení investic v čase vychází z potřeby obnovy jednotlivých objektů, 

vzhledem k jejich stavu a z možnosti dohody mezi zúčastněnými subjekty, především mezi 

městem a jednotlivými vlastníky. 
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5.2 Obnova památkově chráněných objektů 
 

Program regenerace vychází z platné legislativy a ze zásad Ministerstva kultury pro užití a 

alokaci finanční podpory v programu, a jako takový je s nimi v souladu. Program regenerace 

bude prováděn v souladu se závaznými stanovisky výkonných orgánů státní památkové péče. 

Obnova památkově chráněných objektů bude probíhat v souladu s postojem orgánu státní 

památkové péče, který z titulu své funkce sleduje a hodnotí společenskou efektivnost užití 

státní podpory v programu. 

Předmětem ochrany plošně chráněného památkového území městské památkové zóny Přerov 

je zachování základních urbanistických a architektonických kvalit jádra města tvořených 

uliční sítí, bloky staveb, hradebním okruhem včetně jeho předpolí, dále souborem nemovitých 

kulturních památek a dalších objektů v plošně chráněném území. K základním památkovým 

hodnotám všech objektů v MPZ patří obecně jejich celková hmota, výška hřebene střechy, 

tvar střešního pláště, veškeré autenticky dochované konstrukce a dispozice, včetně 

materiálové skladby. 

 
                                                                      Foto Petr Sedláček, Přerov, 2011 
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6. Zhodnocení Programu regenerace z let 1993 – 2019 
 

Tabulka čerpání finančních prostředků z Programu regenerace městských 

památkových rezervací a městských památkových zón ČR za období let 1994 – 2019: 

akce celkem Kč státní příspěvek podíl města podíl vlastníka 

 

Obnova městských hradeb 

(1994 – 2006) 

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

Oprava hradeb v jihozá-

padní části  

hradního příkopu (2017) 

1 122 760,-- 400 000,-- 722 760,-- -- 

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,-- -- 

Restaurování nástropní 

dekorativní malby 

místnosti ve II. NP zámku 

   376 150,-- 315 000,--       61 150,-- -- 

Restaurování štukového 

stropu sálu ve II. NP 

zámku 

218 850,-- 214 000,-- 4 850,-- --+ 

Celková obnova kaple sv. 

Jiří 2014-2018 

616 298,-- 85 000,-- 50 000,--      481 298,-- 

C e l k e m 30 103 757,70 11 501 000,-- 16 316 652,70 2 286 105,1 

 

 

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.  

 

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. Za období let 2014 – 2019 byly na obnovu kulturních památek poskytnuty 

finančních příspěvky ve výši 1 014 000,-- Kč. 

 
       Foto: Petr Sedláček, Přerov, 2011 

 

 

7. Program regenerace MPZ 2020 – 2025 

7.1 Plán na rok 2020 
 

Tento rok bude rokem přípravným. Během roku 2020 se projekčně zpracují záměry na opravu 

fasády měšťanského domu čp. 31, opravu fasády a výměnu oken měšťanského domu čp. 10. 

Dále bude upravena již zpracovaná projektová dokumentace na zpřístupnění západního 

parkánu zámku. 

Ačkoliv v tomto roce se nepředpokládá samotná realizace žádného záměru, tak i přípravná 

fáze je nedílnou součástí úspěšné žádosti o dotace. 
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7.2 Návrh akcí na období 2021 – 2025 
 

rok 2021 

 
Městské hradby (Spálenec) – 1. etapa obnovy tohoto úseku (pozemek parc.č. 320, 330, 331 

v k.ú. Přerov) 

Kulturní památka vedená v Ústředním seznamu nemovitých kulturních památek pod 

č.rejstříku 16 402/8 – 530 ,  

Vlastník: parc.č. 320 Prelax, spol. s r.o. , par.č. 330, 331 Michal a Markéta Peterkovi 

Náklady: cca 3,0 mil. Kč  

 

Měšťanský dům čp. 31 – obnova čelní fasády 

Kulturní památka vedená v Ústředním seznamu nemovitých kulturních památek pod   

č.rejstříku 34372/8-535, 

Vlastník: Olomoucký kraj 

Náklady: cca 0,2 mil. Kč 

 

Městské hradby - oprava poškozené horní části hradeb na pozemku par.č. 344 

Kulturní památka vedená v Ústředním seznamu nemovitých kulturních památek pod 

č.rejstříku 16 402/8 – 530, 

Vlastník: Ladislav Skřipec 

Náklady: cca 80 000,- Kč 

 

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 

 

Pomník Jana Blahoslava – obnova výsadby 

Kulturní památka vedená v Ústředním seznamu kulturních památek pod č. rejstříku 28607/8-

540. 

Vlastník: statutární město Přerov 

Náklady: cca 200 000 Kč 

 

 

 

rok 2022 

 

Městské hradby (Spálenec) – 2. etapa obnovy, pozemky p.č. 321, 323,  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,  

Náklady cca 1,0 mil. Kč 

 

Městské hradby – 1.etapa obnovy hradeb v úseku pod zámkem - pozemky p.č. 246, 247, 

248, k.ú. Přerov  
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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 

 

Měšťanský dům čp. 32 – obnova čelní fasády 

Kulturní památka vedená v Ústředním seznamu nemovitých kulturních památek pod   

č.rejstříku 26 761/8–536,  

Vlastník: Ing. Jiří Passinger, Přerov 

Náklady: cca 0,35 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 

 

Obnova studny na Horním náměstí – obnova studny z přelomu 15. a 16. století 

Vlastník: statutární město Přerov  

Náklady: cca 2,3 mil. Kč 

 

rok 2023 

 

Městské hradby (Spálenec) – 3. etapa obnovy, pozemky p.č. 336, 337,  k.ú. Přerov Kulturní 

památka vedená v Ústředním seznamu nemovitých kulturních památek pod č.rejstříku 

16 402/8 – 530,  

Vlastníci: parc.č. 336 a 337 Zorba reality, Olomouc  

Náklady cca 1,0 mil. Kč 

 

Městské hradby – 2.etapa obnovy hradeb v úseku pod zámkem (pozemky parc.č. 254, 255/1,  

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,  

Náklady: cca 2,0 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 – výměna vstupních vrat 

Kulturní památka vedená v Ústředním seznamu nemovitých kulturních památek pod   

č.rejstříku 26 761/8–536,  

Vlastník:  Ing. Jiří Passinger, Přerov 

Náklady:  cca 0,15 mil. Kč   
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Měšťanský dům čp. 10  – výměna oken  

Kulturní památka vedená v Ústředním seznamu nemovitých kulturních památek pod   

č.rejstříku 15 581/8–533 (matrika) 

Vlastník: statutární město Přerov 

Náklady: cca 7,3 mil.  Kč 

 

rok 2024 

 

Městské hradby (Spálenec) – poslední etapa obnovy, pozemky p.č. 321, 323, 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,   

Náklady cca 2,4 mil. Kč 

 

Městské hradby – 3.etapa obnovy hradeb v úseku pod zámkem – 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 Ing. Jiří Passinger, 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 

 

Měšťanský dům čp. 32 – restaurování pískovcových prvků 

Kulturní památka vedená v Ústředním seznamu nemovitých kulturních památek pod   

č.rejstříku 26 761/8–536,  

Vlastník:  Ing. Jiří Passinger, Přerov 

Náklady: cca 0,07 mil. Kč 

 

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 

 

Zámek – sanace vlhkého zdiva na nádvoří a v suterénu budovy 

Kulturní památka vedená v Ústředním seznamu nemovitých kulturních památek pod 

č.rejstříku 45 318/8 – 529 

Vlastník: statutární město Přerov 

Náklady: cca 0,4 mil. Kč 
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                                                       Vizualizace Ing. Antonín Krejčíř, Přerov, 2009 

 

rok 2025 

 

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 

Náklady: cca 1,1 mil. Kč 

 

Městské hradby – další etapa obnovy  hradeb v úseku pod zámkem - 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 Veronika a Petr Markovi, Přerov, parc.č. 316/1 Petr a Blanka Bajerovi, 

Přerov, parc.č. 319 Ivo Karas, Přerov 

Náklady: cca 3,5 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:  Ing. Jiří Passinger, Přerov 

Náklady: cca 0,025 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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Tabulka předpokládaných finančních nákladů na obnovu objektů zařazených 

do Programu regenerace Městské památkové zóny Přerov pro období 2020 – 2025  

 
 Rok 2020 Rok 2021 Rok 2022 Rok 2023 Rok 2024    Rok 2025 

Objekty v majetku 

statutárního města 

0 2,8 mil. 12,2 mil. 9,8 mil 2,3 mil. 12,8 mil. 

Objekty v majetku 

jiných vlastníků 

0 3,48 mil. 3,15 mil. 1,15 mil. 2,47 mil. 3,525 mil. 

C e l k e m 0 6,28 mil.  15,35 mil. 10,95 mil. 4,77 mil.  16,325 mil. 

 

 

7.3 Návrh akcí na obnovu ostatních objektů v MPZ, které nejsou kulturními 
památkami 
 

Horní náměstí  čp. 2  2024: výměna oken  

Vlastník: Anděla Škrabaňová 

 

Horní náměstí  čp. 4   2020: výměna vrat (170 000,-) 

Vlastník: Vít Janečka  2021: elektroinstalace (95 000,-) 

    2022: obnova schodiště do patra (77 000,-) 

    2023: obnova sklepních prostor (123 000,-) 

    2024: střecha oprava (350 000,-) 

 

Horní náměstí čp. 35   2021: rekonstrukce celková (4 000 000,-) 

Vlastník: Muzeum Komenského 

 

Horní náměstí čp. 18 2020: výměna oken v 1.NP ve dvorním traktu (148 000,-) 

Vlastník: Ladislav Skřipec 2020: zateplení stropu nad fortnou (25 000,-) 

    2022: výměna střešní krytiny a oprava krovů (650 000,-) 

2021: výměna centrální kanalizace pod hlavní chodbou včetně 

výměny podlahy (110 000,-) 

    2023: oprava fasády ve dvorním traktu RD (210 000,-) 

 

Horní náměstí čp. 25 2020: rekonstrukce objektu na mateřskou školu (17 000 000,-) 

Vlastník: Michal Peterka 

 

Horní náměstí čp. 26 2020: oprava dvora   

Vlastník: Michal Peterka  

 

Pivovarská čp. 580   2021: celková rekonstrukce objektu na penzion  

Vlastník: Offroadsport a.s. 

 

Pod Valy čp. 11  2021: oprava venkovních omítek a spárování cihelných obkladů 

Vlastník: Ludvová Hana 

 

T.G. Masaryka čp. 225: 2021: celková rekonstrukce objektu 

Vlastník: Petr Marek 

 

Horní náměstí čp. 29:  2020: výměna střešních oken (140 000,-) 



23 

 

Vlastník: Václav Lauda 2021: výměna okapových žlabů a svodů (388 000,-) 

    2022: obnova fasády (728 000,-) 

 

Wilsonova 213/17:  2023 Obnova fasády (3 mil. Kč) 

Vlastník: JUDr. Gřešák 

 

Horní náměstí čp. 30: 2020 výměna vstupních vrat z masivu 

Vlastník: Peter Chantúr 2021 výměna střešních oken 

    2022 výměna svodů a žlabů 

 
 

Vlastníci nemovitostí, které se nacházejí v MPZ a nejsou kulturními památkami, mohou 

rovněž získat finanční příspěvky na obnovu svých objektů.  

Možnosti nabízí např.: 

• Program památkové péče v Olomouckém kraji - Obnova nemovitostí, které nejsou 

kulturními památkou, nacházejících se na území městských památkových rezervací a 

památkových zón, 

• Program statutárního města Přerova pro poskytování dotací na obnovu exteriéru 

památkově významných staveb. 

V případě zdárného průběhu a splnění všech výše stanovených cílů Programu by na konci 

roku 2025 byl opraven souvislý pás hradeb v lokalitě Spálenec a souvislý pás hradeb pod 

objektem zámku. Tím by byly opraveny všechny úseky hradebního opevnění. Dále by byla 

ukončena regenerace objektu zámku. 

8. Závěr 
 

Změny ve společnosti v uplynulých 30 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.  
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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. 

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. 

Statutární město Přerov pořídilo projektovou dokumentaci na rekonstrukci další části hradeb, 

které jsou na pohledově exponovaných místech. 

V letech 2014 až 2018, kdy byla schválena poslední aktualizace programu, byla zrealizována 

obnova kaple sv. Jiří, restaurování stropní štukové výmalby na zámku a vybudována 

prezentace archeologických nálezů na nábř. Protifašistických bojovníků. 

Pro obnovu městské památkové zóny je potřeba učinit celou řadu kroků, aby byl stav dotažen 

k dokonalosti. Jedná se o nekonečný proces, který zahrnuje nejen obnovu některých částí, 

jako je zpřístupnění hradního příkopu a oprava hradeb, ale i průběžná údržba památkově i 

chráněných i nechráněných objektů tak, aby byl udržován stav lokality. 

 

SEZNAM LITERATURY A PODKLADŮ 
 

- Program regenerace Městské památkové zóny Přerov na období 1993 – 1995 

- Aktualizace programu regenerace MPZ Přerov z let 1996, 1998, 2000, 2003, 2013 

- Přihláška Statutárního města Přerov do soutěže o Cenu za nejlepší přípravu a realizaci 

Programu regenerace MPR a MPZ za r. 2009 

- Program regenerace a revitalizace zámku v Přerově, vč. zápisů z pracovní skupiny pro 

zpracování tohoto programu 

 

Podkladem 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 se změnami č. 1, 2, 4A, 4B, 5, 6, 8, 10, 11, 12 a 12A; vydán 

Zastupitelstvem města Přerova formou opatření obecné povahy č. 1/2009  

- Strategický plán ekonomického a územního rozvoje statutárního města Přerova 

- Stavebně-historické průzkumy objektů ležících na území MPZ 

- Program regenerace a revitalizace zámku v Přerově 

- Vyhláška Ministerstva kultury č. 476 ze dne 10.9.1992 o prohlášení území historických 

jader vybraných měst za památkové zóny a rozhodnutí referátu kultury Okresního úřadu 

Přerov pod č. j. kult.: 1125/94-404/5 ze dne 21. 1. 1995 o ochranném pásmu MPZ Přerov. 


