
ZASTAVENÍ č. 2

Cholera a její epidemie v roce 1866
Cholera je průjmové onemocnění, jehož původcem je bakterie Vibrio cholerae. Nemoc se projevuje 

křečovitými bolestmi břicha a lýtkových svalů, zvracením a úporným vodnatým průjmem. Obvyklá úmrt-
nost na choleru se v 19. století pohybovala v rozmezí 40–60 % nakažených. 

Nemoc se v roce 1866 šířila s postupujícími pruskými vojsky po celé Moravě a větší části Čech. Celko-
vě se uvádí, že na území habsburské monarchie zahubila cholera asi 120 000 lidí. Nejvíce byla postižena 
Morava, kde zemřelo 50 000 obyvatel, a dále Čechy, kde si cholera vyžádala 30 000 obětí. Na tuto nemoc 
také zemřelo více jak 6 500 pruských vojáků.

Civilní oběti cholery roku 1866 v Přerově
Podle matriky zemřelých byla první civilní obětí cholery v Přerově paní Kateřina Ludvová, manžel-

ka kováře Karla Ludvy, která zemřela 22. července 1866 ve věku 46 let. Nemoc se brzo značně rozšířila, 
přičemž k největší úmrtnosti docházelo na konci července a v průběhu srpna 1866, kdy denně umíralo 
15–20 lidí. Poslední obětí cholery byla špitálnice Magdalena Palačková, která zemřela 13. října 1866. Úda-
je o celkovém počtu obětí cholery z řad obyvatel města Přerova se liší – v městské matrice zemřelých je 
zapsáno 310 obětí, kronikářské záznamy hovoří o 356 obětech (a krom toho uvádějí ještě 120–130 těch, 
jejichž pohřeb nebyl oficiálně oznámen, a kteří byli na hřbitově pohřbeni do společných hrobů). Nemoc 
se nevyhnula ani významným osobnostem města Přerova, neboť jí podlehl 6. srpna 1866 i starosta měs-
ta lékárník František Kramář. Další oběti si cholera vyžádala v okolních vesnicích – tak např. v Předmostí 
zemřelo 29 obyvatel, v Dluhonicích 31, Rokytnici 8, Kozlovicích 5, Újezdci 25, Lověšicích 1 a v Horní Moš-
těnici 17. V celé přerovské farnosti pak na choleru zemřelo až 650 obyvatel.

František Kramář (2. 2. 1821 – 6. 8. 1866)
Přerovský lékárník a od 11. 4. 1861 starosta města Přerova. Narodil se 

ve Vysokém v Podkrkonoší a v roce 1850 se přestěhoval do Přerova, kde 
zakoupil lékárnu U Zlatého orla, kterou zanedlouho proměnil v dobře pro-
sperující podnik. V roce 1852 se oženil s dcerou prostějovského měšťana 
Eleonorou Demlovou, s níž měl 10 dětí, z nichž se 7 nedožilo 6 let. Jako má-
lokdo jiný v té době se zasloužil o rozvoj Přerova. Byl zakládajícím členem 
mnoha přerovských spolků, stál u zrodu záložny (první na Moravě), nové 
nemocnice, hospodářské školy i reálného gymnázia. Stal se spoluzaklada-
telem Moravské Orlice (1862) i Olomouckých novin (1864). V roce 1865 ze-
mřela ve 34 letech jeho žena Eleonora. Nejtěžší chvíle však zažil po okupa-
ci Přerova pruským vojskem v červenci 1866, kdy většina radních z města 
uprchla a veškeré starosti s rekvizicemi nařízenými pruským vojskem padly 

na Kramářovu hlavu a pár jeho statečných kolegů. Aby zachránil město před drancováním a ušetřil občany, 
neváhal použít i vlastní finanční prostředky. Bohužel i on onemocněl cholerou a 6. srpna 1866 zemřel. Byl 
pohřben na starém přerovském hřbitově (nacházel se v prostoru vymezeném ulicemi Palackého, Komen-
ského, Bartošovou a dr. Skaláka), po jehož zrušení byly ostatky zemřelých přeneseny v letech 1877–1880 
na městský hřbitov do společného hrobu . Jeho jméno nese pamětní deska umístěná v hrobce rodiny 
Psotovy . V roce 1896 byla po Františku Kramářovi nazvána v Přerově ulice spojující nádraží a náměstí 
Svobody.

Pomník pruských vojáků zemřelých v Přerově
Po obsazení města pruskou armádou byl v tehdejší vojenské vychovatelně (pozdějších kasárnách – 

v dnešní Tovačovské ulici nedaleko nádraží ) zřízena pruská vojenská nemocnice vedená štábním lé-
kařem dr. Zimmermannem. Zde se léčili nejen pruští vojáci ranění v bojích v okolí města, ale především 
nemocní cholerou. Prvními oběťmi této nemoci v pře-
rovské vojenské nemocnici byli dva vojíni od 6. setniny 
8. východopruského pěšího pluku č. 45, kteří zemřeli 
20. července 1866. Celkově jich v Přerově zemřelo přes 
150 (jednou z obětí cholery byl i dr. Zimmermann).

Pruští vojáci byli pohřbeni na evangelickém hřbi-
tově ležícím těsně za nádražím , který byl založen 
v roce 1862. V roce 1874 byla na hřbitově postavena 
kaple v  pseudogotickém slohu a  v roce 1900 byl na 
hrobech pruských vojáků vztyčen mohutný pískovco-
vý obelisk věnovaný 151 pruským obětem válečného 
roku 1866 zemřelým ve městě Přerově. Byl zhotoven 
sochařskou firmou Jana Tomoly z  Brna na náklady 
pruského ministerstva války.

Evangelický hřbitov byl v roce 1959 zrušen, kaple zbořena a pruský pomník byl přenesen na měst-
ský hřbitov, kde se nachází dodnes. K opravám památky došlo v letech 2004 a 2013. Kosterní pozůstatky 
pruských vojáků však nebyly exhumovány a jsou stále uloženy v místě bývalého evangelického hřbitova.

Epidemics of cholera in Přerov in 1866
Cholera was to Moravia brought in 1866 by the Prussian army. This fatality during the short time took 

lives of 50 000 civilian population and 6 500 Prussian soldiers.
In Přerov the sickness promptly spread to a great extent whereas the greatest mortality was noted at 

the end of July and within August 1866. Overall more than 300 people died and the whole of the Přerov 
parish the epidemics of cholera claimed the life of 650 inhabitants.

Přerov city mayor František Kramář who had considerable merit in town development and in 1866 
was significantly charged of Prussian soldiery, died of cholera on August 6th, too. He was tombed in the 
old cemetery in Přerov . After its liquidation his remains were transported into the communal tomb in 
the city cemetery . Kramář´s name is noticed on a memorial tablet situated in the Psota´s family crypt  

.

Monument to Prussian soldiers dead in Přerov
After an occupation of the town by the Prussian army, the Prussian military hospital was founded in 

a former education asylum (later it was casern in today´s Tovačovská street, not far from the railway sta-
tion  ). Prussian soldiers involved with cholera were cured there. Overall for more than 150 Prussian 
soldiers died in Přerov. They were buried in an evangelic cemetery founded in 1862 and situated just be-
yond the station  . In 1900 a monumental sand-stone obelisk,manufactured by Jan Tomola´s sculpture 
house (working in Brno), was mounted on the Prussian soldiers´ tombs. After liquidation of the evangelic 

cemetery in 1959 the Prussian Monument was transported to the cemetery belonging to a town. Skeletal 
remains of the Prussian soldiers have been constantly saved in a place of the former evangelic cemetery.

Choleraepidemie in Prerau (Přerov) in 1866
Im Jahre 1866 schleppte nach Mähren die preußische Armee Choleraepidemie ein, der in kurzer Zeit 

50.000 Zivileinwohner und mehr als 6.500 preußische Soldaten erlagen.
Bald verbreitete sich die Krankheit beträchtlich in Prerau (Přerov), wobei die größte Menge von Men-

schen am Ende Juli und im August 1866 der Krankheit erlag, und insgesamt starben an Cholera mehr als 
300 Einwohner. In der ganzen Prerauer Pfarrgemeinde starben dann an Cholera beinahe 650 Einwohner.

An diese Krankheit starb am 6. August 1866 auch der Prerauer Bürgermeister František Kramář, der 
sich bedeutsam Verdienste um die Entwicklung der Stadt erwarb, und in 1866 lag der Hauptteil der Sor-
gen um preußische Truppen in Prerau (Přerov) auf ihm. Er wurde auf dem alten Prerauer Friedhof   
bestattet, nach dessen Auflösung seine sterblichen Überreste auf den städtischen Friedhof in ein Mas-
sengrab   versetzt wurden. Sein Name ist an der Gedenktafel angegeben, angebracht in der Gruft der 
Familie Psota  .

Denkmal der in Prerau (Přerov) gestorbenen preußischen Soldaten
Nach der Besatzung der Stadt von der preußischen Armee wurde in der ehemeligen militärischen Er-

ziehungsanstalt (später Kaserne – in der heutigen Tovačovská ulice (Straße) unweit vom Bahnhof  ) ein 
preußisches Militärkrankenhaus errichtet, wo vor allem die preußischen an Cholera kranken Soldaten ge-
heilt wurden. Insgesamt starben in Prerau (Přerov) mehr als 150 preußische Soldaten. Sie wurden auf dem 
in 1862 errichteten evangelischen Friedhof   dicht hinter dem Bahnhof bestattet. Im Jahre 1900 wurde 
auf den Gräbern der preußischen Soldaten ein mächtiger Sandsteinobelisk aufgerichtet, hergestellt von 
der Bildhauerfirma des Jan Tomola aus Brünn (Brno). Nach Auflösung des evangelischen Friedhofs im Jahre 
1959 wurde das preußische Denkmal auf den städtischen Friedhof versetzt; Knochenüberreste der preußi-
schen Soldaten sind jedoch immer noch an Ort des ehemaligen evangelischen Friedhofs beigesetzt.
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