
Seznam hrobů významných osobností navrhovaných 
k označení „Čestný hrob“ 

 
 

1. Slaměník František 
Komeniolog a ředitel měšťanské školy. Zasloužil se o postavení pomníku Komenského 
v Přerově a byl zakladatelem Muzea J. A. Komenského v Přerově. 

 
2. Vaněk Ferdinand 
Profesor na gymnáziu a posléze okresní školní inspektor. Vynikající hudebník – sbormistr 
Přerubu v letech 1907-1913. 
 

3. Skácelík František, MUDr. 
Působil jako praktický lékař, v letech 1883 až 1889 byl starostou města. Zavedl české 
úřadování na radnici a zasloužil se mimo jiné o zřízení Městské pojišťovny a 
měšťanské školy. 
 

4. Psotova hrobka:  
Psota Hynek, PhMr. 
Lékárník a osvětový pracovník. Podporoval divadelní ochotníky, spolupracoval 
při vykopávkách v Předmostí. Zakládal spolky – například včelařský a ruský. 

 
Psota Jaroslav 
Profesor a později ředitel obchodní školy v Přerově. Propagátor česko-ruských 
vztahů vlastivědný pracovník. Jeden z organizátorů Ruského zrna a zájezdů 
Pěveckého sdružení moravských učitelů do Ruska v roce 1913. 

 
Psota Ivo Váňa 
Nejprve sborový tanečník Národního divadla, později první tanečník baletního 
souboru v Brně a sólista ruského baletu v zahraničí. Působil také jako šéf 
brněnského baletu. Za svůj život postavil téměř 100 baletů operních, 
operetních i činoherních. 

 
František Kramář 
Starosta města v letech 1861-1866. Zařídil opravy cest a zavedení pouličního 
osvětlení. V průběhu jeho funkčního období byla zahájena stavba kanalizace. 
Stál také v čele národního hnutí v Přerově. Podporoval zakládání škol a aktivně 
se věnoval se spolkovému životu. 

 
5. Škoda Jakub 

Středoškolský profesor a první ředitel přerovského gymnázia. Za zásluhy o povznesení 
vzdělání byl jmenován čestným občanem. Byl autorem učebnic, překladatelem a 
spisovatelem. 



 

6. Adamec Jan, Ing. 
Profesor a později ředitel Zemské střední hospodářské školy, čestný občan a člen I. 
odboru Čsl. Akademie zemědělské. Byl také autorem řady odborných studií. 
 

7. Matzenauer Jindřich 
Starosta Přerova. Za jeho funkčního období byla založena průmyslová a zemědělská 
škola, byla zavedena kanalizace města. Stál v čele řady spolků a byl prvním předsedou 
Obchodního grémia v Přerově. 
 

8. Hauková Jiřina 
Básnířka a překladatelka. Byla členkou Skupiny 42. 

 
9. Dostal Josef 

Starosta města v letech 1866-1873 Stál v čele obce, když byla podána žádost o 
povolení ke zřízení gymnázia na obecní náklady. 
 

10. Tropper František 
Starosta Přerova a čestný občan. Významný představitel veřejného života. Za jeho 
funkčního období byla vystavěna elektrárna a vodovod. Za svou činnost byl 
vyznamenán rytířským řádem Františka Josefa. 
 

11. Riedel Leopold, MUDr. 
Zvyšoval zdravotní péči na Přerovsku. Staral se o pitnou vodu a přičinil se o výstavbu 
městského vodovodu. Zasloužil se o založení Národní jednoty v Přerově, která 
bojovala proti germanizaci. Byl členem okrašlovacího spolku, staral se o vybudování 
ulic se stromořadími a zasloužil se také o dokončení parku Michalov. 
 

12. Oščádal František 
Profesor dějepisu, zeměpisu a tělocviku na přerovském gymnáziu, vlastivědný 
pracovník a autor mnoha historických studií. 
V roce 1901 byl jmenován čestným občanem. 

 
13. Krasický Marcel 

Akademický malíř, držitel Ceny města Přerova. 
 

14. Valouch Jindřich 
Starosta a primátor města v letech 1998-2006. 

 
15. Čáp Alois 

Kněz, spisovatel, redaktor a politik. Zasloužil se např. o opravu kostelíka sv. Jiří. Byl 
také literárně činný. Za okupace byl pro své vlastenecké přesvědčení šest let vězněn. 
 

16. Sumín Jiří 



Pseudonym Amálie Vrbové – spisovatelka, členka České akademie věd. Čestná 
občanka. 

 
17. Telička Antonín 

Pedagog, vlastivědný a osvětový pracovník, zakladatel archeologického odď. Muzea 
Komenského v Přerově. Uznávaný archeolog. 

 
18. Strojil Jaroslav 

Typograf, zakladatel tiskárny v Kratochvílově ul. a vydavatel. 

 
19. Vdolek Josef 

Starosta města v letech 1919-1923 a 1927-1931.  
Podařilo se mu uskutečnit stavbu řady obytných domů a rekonstrukci městských 
elektrických podniků a vodárny. Byl milovníkem divadla a literatury. Sám byl tvůrcem 
dvou sbírek básní. 
 

20. Kobliha Bohumír, Ing. 
Voják, účastník západního zahraničního odboje. 

 
21. Mervart Augustin 

Akademický malíř, krajinář. Autor řady dokumentárních obrazů zachycujících starý 
Přerov. Čestný občan města. 

 
22. Chudoba František 

Český anglista, literární historik a překladatel. Působil na Masarykově univerzitě 
v Brně. 

 
23. Novák Pavel 

Zpěvák, hudebník, skladatel a spisovatel. 
 

24. Kleiber Richard 
Učitel a v letech 1931-1938 starosta města. Za jeho působení byl dostavěn most Čs. 
Legií., betonová lávka přes Bečvu, upraveno nám. Svobody atd. zasloužil se o založení 
Obchodní akademie a položil základní kámen ke stavbě sokolovny. 
 

25. Venclovský František 
Sportovec – pokořitel kanálu La Manche a sibiřské řeky Angar. V roce 1990 jako první 
na světě přeplaval s Janem Novákem napříč sibiřské jezero Bajkal. 

 
26. Pleva Lubomír 

Hudebník, pedagog a mistr světa ve hře na foukací harmoniku. 
 

27. Zejda Karel 
Podnikatel, majitel firmy KAZETO a čestný občan města. 



 

28. Baják Josef 
Akademická sochař a medailér. Autor pamětní medaile J. A. Komenského, která je 
Cenou města Přerova. Autor řady vynikajících plastik. 

 
29. Knejzlík Josef 

Významný a dlouholetý starosta Předmostí a poslanec NS. Zasloužil se o rozvoj 
Předmostí. 

 
30. Petřivalský Julius 

Významný chirurg – první přednosta chirurgické kliniky Lékařské fakulty Masarykovy 
univerzity v Brně a zakladatel moravské chirurgické školy. 
 

31. Raimund Štimpl 
Pedagog, spisovatel, dlouholetý člen Pěveckého sdružení moravských učitelů. Angažoval se 
také v tělovýchově a ochotnickém divadle jako herec i režisér.  Za svou pedagogickou činnost 
byl roku 1967 jmenován čestným učitelem. 

 

 
 


