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POHLED DO HISTORIE
Otevírá se pfied námi patrnû nejkrásnûj‰í pohled na historic-

ké jádro starobylého Pfierova. Vhodná pfiíleÏitost ke krátké
exkurzi do historie mûsta.

Návr‰í, tzv. Horní mûsto, bylo osídleno jiÏ od pravûku. První
fázi osídlení této lokality pfiedstavuje hradisko vûtefiovské kul-
tury ze závûru star‰í doby bronzové (okolo r. 1500 pfi. n. l.).
Potom bylo návr‰í znovu osídleno v období kultury laténské
(r. 400 pfi. n. l. aÏ pfielom letopoãtu). (Nálezy z Pfiedmostí, které
je dnes souãástí Pfierova, svûdãí o pfiítomnosti lovcÛ mamutÛ jiÏ

ve star‰í dobû kamenné pfied 20–25 tisíci lety.)
Podle pfievaÏujících vûdeck˘ch názorÛ souvisí pojmenování Pfierov se staroslovansk˘m

v˘razem pro mokfiinu, baÏinu, o které zde pfii neregulované a ãasto se z bfiehÛ vylévající
Beãvû rozhodnû nebyla nouze. Vznik samostatného Pfierova souvisí se vznikem stráÏní tvr-
ze na skalnatém kopci nad brodem pfies Beãvu, kudy procházela stará obchodní cesta spo-
jující Pobaltí s Podunajím. Tvrz byla postupnû pfiestavûna na kníÏecí hrad. První ovûfiená
písemná zmínka o Pfierovû pochází z roku 1131 (v listinû olomouckého biskupa Jindfiicha
Zdíka) a svûdãí o jeho správní funkci v hradské soustavû pfiemyslovského státu. V roce 1225
je Pfierov zmiÀován jako trhová ves, v níÏ odhadem Ïilo kolem tfií set obyvatel. Na mûsto
byl pov˘‰en 28. ledna 1256 králem Pfiemyslem Otakarem II., a to jako dík za hrdinství
a oddanost PfierovanÛ v bitvû s vojskem uherského krále Bely IV. Do mûstského znaku Pfie-
rov dostal dvû vûÏe.

V sousedství mocné Olomouce se v‰ak mûsto pfiíli‰ nerozvíjelo. To pfiispûlo k tomu, Ïe
se stalo, obdobnû jako vût‰ina královsk˘ch mûst na Moravû, od roku 1412 mûstem zástav-
ním, které zemûpán dával do zástavy sv˘m rÛzn˘m feudálním vûfiitelÛm. Jejich zájmem
pochopitelnû bylo, aby zástavu nemuseli vrátit a dostali ji do dûdiãného drÏení. To byl i osud
Pfierova, kter˘ se tak stal aÏ do poloviny 19. století mûstem poddansk˘m. Mezi jeho maji-
teli najdeme známé rody CimburkÛ, Pern‰tejnÛ, ÎerotínÛ, WindischgrätzÛ, Petrá‰Û a Mag-
nisÛ.

Do historie mûsta se zapsaly nejvíce rody ÎerotínÛ a také Pern‰tejnÛ, ktefií byli jeho maji-
teli od roku 1487 více neÏ sto let. Byl to mocn˘ a velmi bohat˘ rod, kterému patfiily desít-
ky hradÛ a mûst a stovky vesnic. Panování tohoto rodu pfiispûlo k hospodáfiskému, sta-
vebnímu i kulturnímu rozvoji mûsta. Památkou na pern‰tejnské období je i ãerná zubfií
hlava se zlatou houÏví v nozdrách v pfierovském mûstském znaku. Jejich zásluhou se Pfie-
rov stal v 16. století dÛleÏit˘m kulturním stfiediskem, sídlem biskupa Jednoty bratrské
a rovnûÏ místem, kde pÛsobila v˘znamná bratrská ‰kola. Roku 1523 se v Pfierovû narodil
Jan Blahoslav, autor ãeské gramatiky, jehoÏ pomník dnes zdobí Horní námûstí. Uãitel náro-
dÛ Jan Amos Komensk˘ se na zdej‰í bratrské ‰kole v letech 1608–1611 uãil a následnû tu
i v letech 1614–1618 pÛsobil jako uãitel a pomocník biskupa Jana Láneckého. V pfierov-
ském zámku je umístûno Museum Komenského, zaloÏené roku 1887 jako první svého dru-
hu ve stfiední Evropû, s unikátními sbírkov˘mi pfiedmûty.

Vrchol i tragick˘ pád zaÏíval Pfierov za vlády pfiedáka moravské protestantské ‰lechty,
vzdûlaného Karla star‰ího ze Îerotína v letech 1598–1636. Na poãátku 17. století mûlo
mûsto kolem pÛldruhého tisíce obyvatel, vût‰inou fiemeslníkÛ a mal˘ch obchodníkÛ.
Pohromu pro mûsto a ‰iroké okolí znamenala tfiicetiletá válka v letech 1618 aÏ 1648. Mûs-
to bylo poniãeno, vyrabováno, ztratilo nejménû tfietinu obyvatel. V dal‰ích desetiletích pfii-
‰ly morové epidemie a nûkolik niãiv˘ch poÏárÛ, na které mûl Pfierov zvlá‰tû smÛlu. Není
bez zajímavosti, Ïe patronem zdej‰ího farního kostela byl jiÏ v poãátcích mûsta zvolen sv.
Vavfiinec, kter˘ byl pokládán za zachránce pfied poÏáry. Pfierov se jen velice zvolna zota-
voval. Podle sãítání lidu mûl v roce 1755 celkem 2408 obyvatel. V roce 1820 jich bylo 3400.

Velik˘ impuls pro rozvoj mûsta znamenalo zavedení Ïeleznice v roce 1841 (koncem 19.
století bylo pfierovské nádraÏí nejvût‰í v ãesk˘ch zemích a stalo se dÛleÏitou Ïelezniãní kfii-
Ïovatkou). To vedlo k rozmachu zejména potravináfiského a kovozpracujícího prÛmyslu.
Od 60. let 19. století se mûsto projevovalo také v kulturní oblasti, pfiedev‰ím díky své pro-
zíravé ‰kolské politice nesené v duchu uvûdomûlého prosazování Komenského v˘chov-
n˘ch zásad. Mj. zde roku 1865 vznikla první ãeská rolnická ‰kola na Moravû a v roce 1870
tfietí ãeské gymnázium (po Brnû a Olomouci). To v‰e vedlo i ke znaãnému vzrÛstu poãtu
obyvatelstva. Pfierov mûl v roce 1880 jiÏ 11 190 obyvatel, v roce 1910 20300 obyvatel, v roce
1930 22367 obyvatel, v roce 1961 30216 obyvatel.

V souãasnosti je mûsto Pfierov s témûfi padesáti tisíci obyvatel hospodáfisk˘m, administ-
rativním a kulturní centrem regionu.

LOCAL HISTORY
Probably the most beautiful view of the historical centre of ancient Pfierov is revealed

here and it is an excellent opportunity to explore its long history. Hillock, called Upper
Town, was populated in prehistoric times and the first stage of this process is represen-
ted by a settlement from the bronze age, around 1500 B.C. (The findings in Pfiedmosti,
which is a part of Pfierov, prove the presence of mammoth hunters 20–25 thousand years
ago.)

In 1225 Pfierov was recognised as a market village with population of approximately
300. On 28 January 1256, during the reign of King Pfiemysl Otakar II, Pfierov became a
town as thanks for the bravery and loyalty of local inhabitants during a battle with the
army of Hungarian king Bela IV. The history of Pfierov was greatly influenced by the fami-
lies of Îerotin’s and Pern‰tejn’s, which had been the owners of the town since 1487 for
more than 100 years. During their ownership, Pfierov became an important cultural cent-
re, a seat of the   bishop of Czech Brethren, and also a place of activity of Czech Breth-
ren’s school. The author of the Czech Grammar, Jan Blahoslav, was born here in 1523.
His statue can be found in Horní námûstí (Upper Square). “The teacher of nations”, Jan
Amos Komensk˘ (Commenius), was teaching at the school of Czech Brethren’s between
1608 and 1611, and from 1614 until 1618 he worked as a teacher and assistant of bishop
Láneck˘. The museum of   J.A.Commenius is located in Pfierov’s castle and was founded
in 1887 as the first museum of this kind in Central Europe. During the period between
1618 and 1648 the Thirty-year war took place and meant a great disaster for the town,
which was destroyed, plundered and lost almost one third of the population. Plagues and
several destructive fires continued in the destruction during the following decades. 

Building of the railway in 1841 meant a great impulse for the development of the town
(by the end of the 19th century the railway station was the biggest in the country and
became an important railway junction.) Food and heavy industry developed in Pfierov
and also cultural development of the 60’s in town was significant. In 1865 the first Far-
ming school in Moravia, and in 1870 the third Czech Grammar school were founded.
Nowadays, Pfierov has a population of 50 000 and has become an important industrial,
administrative and cultural centre of the region.

Zámek
Poãátkem 13. století vznikl na úpatí skalnatého návr-

‰í, poblíÏ fiíãního brodu (nikoliv na místû dne‰ního zám-
ku), ranû gotick˘ zdûn˘ hrádek, kter˘ pravdûpodobnû
souvisel s existencí královského hradu postaveného
v areálu mladohradi‰tního hradi‰tû. V roce 1475 získa-
li panství v Pfierovû páni z Pern‰tejna. Vilém z Pern‰tej-
na fragmenty destruovaného hradu zaãlenil do nového
opevnûní a zanikl˘ hrad nahradil pozdnû gotick˘m hra-
dem s kaplí, situovan˘m na nejvy‰‰í místo skalnatého
návr‰í. Jádrem nového hradu se stala okrouhlá vûÏ, kte-
rá mûla obrannou funkci. Ukonãení vûÏe není známo,
av‰ak na vedutû z roku 1593 je vyobrazena zámecká vûÏ
s kuÏelovou stfiechou. Za Vratislava z Pern‰tejna byl
hrad pfiestavûn v renesanãním slohu na zámek. V tom-
to období vznikla i pfieváÏná ãást renesanãních domÛ,
které jsou do dne‰ní doby zachovány. Dal‰ími v˘znam-

Hradby
Nejstar‰í doklady opevnûní Horního mûsta pocházejí

z první poloviny 11. století. Zbytky hradeb dfievûné (tzv.
hákové) konstrukce byly odkryty mezi domy ãp.8 a 9 na
Horním námûstí. Pfied hradbou byl pfiíkop a hlinûn˘ val.
Poãátky kamenn˘ch hradeb lze spojit s Vilémem z Pern-
‰tejna (od r.1475). Horní mûsto bylo ze v‰ech stran chrá-
nûno mohutn˘mi hradbami s patnácti pÛlkruhov˘mi
vûÏemi, parkánem a vnûj‰í hradbou s hlinûn˘m valem
a hlubok˘m pfiíkopem. Hradby byly postaveny v posled-
ní tfietinû 15. století z travertinového kamene tûÏeného
v Majetínû a Tuãínû. Souãástí hradeb byly i dvû mûstské
brány (na jiÏní a severozápadní stranû) a v˘padní branka
(fortna) vedoucí k fiece Beãvû. V období tfiicetileté války
bylo mûsto, a s ním i hradby, zpusto‰eno. Obû brány pak
byly zbofieny v 19. století, pfiíkop byl prodán mû‰ÈanÛm,
ktefií strhli val a ãást vnûj‰ích hradeb. Pfiíkop byl zasypán
a na jeho místû vznikly nové parcely. Poslední obnova
mûstsk˘ch hradeb (zejména statické zaji‰tûní a konzer-
vace), které i pfies dûjinné události zÛstaly v pomûrnû
zachovalém stavu, probíhá nepfietrÏitû od r. 1994.

Kaple sv. Jifií
Drobná sakrální stavba Horního mûsta. Archeologické

v˘zkumy z posledních let popfiely, Ïe se jedná o stavbu
románskou. Patrnû byla postavena v r. 1525 (souãasnû
s farním kostelem sv. Vavfiince). Za pozornost stojí její
okenní vitráÏ s motivem sv. Jifiího s drakem.

DÛm Horní nám. 31, tzv. Korvínsk˘
Tento objekt se fiadí k nejv˘znamnûj‰ím renesanãním

domÛm Pfierova. Své pojmenování dÛm získal podle nedo-
loÏeného pobytu uherského krále Matyá‰e Korvína. Jádro
domu pochází z r. 1518, vstupní pískovcov˘ portál pochá-
zí z r. 1616. V letech 1570–1616 byl dÛm renesanãnû upra-
vován. Dochovan˘ rozlehl˘ dolní mázhauz je zaklenut síÈo-
vou Ïebrovou klenbou na konzolách.

Pomník Jana Blahoslava
Podle mnoh˘ch nejv˘znamnûj‰í ãeská kulturní osob-

nost 16. století, ãlen a uãitel Jednoty bratrské, Jan Bla-
hoslav, se narodil v Pfierovû na Horním nám. dne 20.2.
1523. Je pfiipomínán pomníkem od v˘znamného archi-
tekta Franti‰ka Bílka z roku 1922.

NábfieÏní zdi
Po zku‰enostech z povodnû v r. 1880 a na základû dese-

tiletého pozorování odtokov˘ch a sráÏkov˘ch pomûrÛ byl
vypracován zemsk˘m stavebním radou Ing. Teodorem
Noskem projekt regulace fieky. V první fázi (1893–1903)
byly provádûny pouze vegetaãní úpravy, kter˘mi byl
usmûrÀován tok a postupnû vytváfieno koryto, vyrovná-
ván spád dna a upravovány vyústní tratû pfiítokÛ. Tyto
úpravy se v‰ak pfiíli‰ neosvûdãily pfii povodních v letech
1902,1903 a 1907. Následné definitivní úpravy byly
postupnû provádûny v letech 1904–1933 cestou zvût‰ení
a roz‰ífiení koryta betonov˘mi a kamenn˘mi stavbami.
NábfieÏní zdi byly souãástí prací pfii regulaci Beãvy. Pra-
covní silou byli i ital‰tí zajatci z 1. sv. války. Stavba byla
zkolaudována v r. 1937. Nicménû, pfii povodni v ãerven-
ci 1997 vystoupala hladina vody v místech, kde nyní sto-
jíme, aÏ nad jeden metr.

Transformaãní stanice
Stanice byla vybudována v letech 1919–1920 v souvis-

losti s v˘stavbou nové elektrárny. V Pfierovû se jedná
o ojedinûl˘ pozÛstatek industriální architektury, v sou-
ãasné dobû jiÏ bez technického zafiízení.
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Nauãnou vlastivûdnou stezku Pfierovsk˘m luhem zfiídilo Mûsto Pfierov v roce 2004. Na jejím vybudování se ideovû podílel Moravsk˘ ornitologick˘ spolek Pfierov. Cenné informace dále poskytly následující subjekty: Muzeum Komenského – Moravská ornitologická stanice, Biologická stanice v Pfierovû, 
Agentura ochrany pfiírody a krajiny âR – stfiedisko Olomouc, âesk˘ rybáfisk˘ svaz – MO Pfierov, Státní okresní archív Pfierov. Ilustrace Jifií Polãák. Grafické zpracování Elan spol. s r.o. Pfierov. Projekt byl ocenûn v rámci programu „Pivovary Staropramen mûstÛm“.

Nauãnou vlastivûdnou stezku Pfierovsk˘m luhem zfiídilo Mûsto Pfierov v roce 2004. Na jejím vybudování se ideovû podílel Moravsk˘ ornitologick˘ spolek Pfierov. Cenné informace dále poskytly následující subjekty: Muzeum Komenského – Moravská ornitologická stanice, Biologická stanice v Pfierovû, 
Agentura ochrany pfiírody a krajiny âR – stfiedisko Olomouc, âesk˘ rybáfisk˘ svaz – MO Pfierov, Státní okresní archív Pfierov. Ilustrace Jifií Polãák. Grafické zpracování Elan spol. s r.o. Pfierov. Projekt byl ocenûn v rámci programu „Pivovary Staropramen mûstÛm“.

n˘mi majiteli zámku i mûsta se stali roku 1596 Îerotí-
nové. Karel star‰í ze Îerotína se, pro nevyhovující pro-
storovou kapacitu zámku, rozhodl k jeho pfiestavbû.
Zámek byl opatfien nov˘m 2. patrem, vûÏ byla opatfiena
hodinami se zvony. V 18. století se majitelé mûsta rov-
nûÏ rychle stfiídali. Za Arno‰ta, svobodného pána Petrá-
‰e, byla v r. 1772 snesena kuÏelová stfiecha zámecké vûÏe
a její horní patro upraveno na rozhlednu. Posledními
majiteli Pfierova byla rodina MagnisÛ, ktefií jej vlastnili
do roku 1849, zámek pak aÏ do 1. svûtové války. Poté
pfie‰el do majetku mûsta Pfierova, které provedlo v letech
1927–1930 generální opravu, po jejímÏ skonãení zde zfií-
dilo muzeum. KuÏelovou stfiechu novû dostala zámec-
ká vûÏ aÏ v r. 1997.

(The stops 8 to 14 can be seen only when taking the green trail, which is longer.)(zastavení 8 aÏ 14 jsou pouze na vût‰ím – zeleném okruhu)
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