
Příloha č. 1 

Osobnosti, jejichž hroby jsou navrženy k označení „čestný hrob“ 

 

Petr Markulček (*20. 9. 1945 – † 9. 2. 2007) 

Přerovský rodák Petr Markulček byl malířem, sochařem, spoluzakladatelem a členem Unie výtvarných 

umělců Olomoucka. Absolvoval Střední uměleckoprůmyslovou školu v Uherském Hradišti, kde se 

věnoval zejména užité grafice. Po absolvování se začal věnovat figurální malbě. Během svého života 

se podílel na více než šedesáti kolektivních výstavách v Přerově, Olomouci, Ostravě a dalších českých 

městech i v zahraničí. Samostatně vystavoval od roku 1973. Z jeho grafických prací stojí za zmínku 

například logo pro Prechezu nebo plakát k Přerovskému jazzovému festivalu, který byl používán řadu 

let.  

 

Vilém Žák (*20. 1. 1848 - † ) 

Vilém Žák byl přerovským stavitelem, který ve městě i jeho okolí vystavěl řadu významných budov. 

Mezi jeho nejvýznamnější přerovské stavby patří budova Gymnázia Jakuba Škody (ve spolupráci 

s Ondřejem Gintrem), Záloženský dům (dnes Městský dům) na Masarykově náměstí, měšťanská škola 

v Palackého ulici (ve spolupráci s Františkem Pivným), elektrárna nebo budova restaurace v Parku 

Michalov. V okolí Přerova se podílel například na stavbě první národní školy v Radslavicích, obecné a 

měšťanské školy v Hulíně nebo na stavbě fary v Bochoři. 

 

Ladislav Hudeček (* 1. 6. 1872 - † 17. 10. 1941) 

Přerovský rodák Ladislav Hudeček byl učitelem a uznávaným entomologem.  Jeho jméno je 

neoddělitelně spjato s Muzeem Komenského v Přerově, kde část svého života působil a kde založil 

expozici Entomologie. V roce 1927 muzeu z části věnoval, z části prodal svou rozsáhlou 

entomologickou sbírku, kterou zde také sám instaloval. Tato sbírka patřila svého času k největším 

v tehdejším Československu. Její původní podoba je v muzeu zachována dodnes. 

 

Josef Lipner (*13. 1. 1886 – † 1. 11. 1965) 

Josef Lipner byl významnou osobností přerovského pohostinství 1. poloviny 20. století. Nejprve 

pracoval jako účetní měšťanského pivovaru v Přerově, od roku 1919 provozoval s matkou a bratrem 

nádražní restauraci v Přerově.  Od roku 1926 do roku 1930 provozoval s manželkou hotel Corso 

v Mariánských Lázních. Ve třicátých letech se vrátil do Přerova, kde naproti nádraží na Husově třídě 

nechal vystavět luxusní Grand hotel. Hotel byl slavnostně otevřen 8. prosince 1934 a ve své době byl 

jedním z nejmodernějších hotelů ve městě. Lipnerovi jej provozovali až do roku 1958, kdy byl 

znárodněn. 

 


