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AROMA TI ŠEPTÁ, VSTAŇ!
Káva patří mezi nejoblíbenější nápo-
je dnešní doby. Více než polovina Če-
chů pije denně dva až tři šálky kávy. 
Nejvíce kávy se vypěstuje v Brazílii, 
Vietnamu a Kolumbii. Lidé stojící za 
naším šálkem kávy se potýkají pře-
devším s nízkými výkupními cenami, 
rostoucími náklady na její pěstování 
a nejistotou dobré sklizně. Tu ještě 
zesilují dopady klimatické změny. 
Životy pěstitelů kávy přiblíží nová vý-
stava s názvem Kávová krize, kterou 
můžete vidět od 1. do 8. října 2022 na 
kmenech lipové aleje na hlavní ose 
parku Michalov. 

Stanislav Komínek, Jana Syryčanská

Kávovník vyžaduje specifické podmínky 
pro svůj růst a změna klimatu ve formě ná-
růstu průměrných ročních teplot a zniču-
jících dešťů mu velmi škodí. Klima se mě-
ní rychleji, než jaká je schopnost rostliny 
se přizpůsobit. Vyšší teploty a zničující 
deště vedou ke snížení produkce, šíření 
škůdců nebo plísňových onemocnění. 
Dle studie vědců z Curyšské univerzity 
aplikovaných věd dojde do roku 2050 
k úbytku vhodných ploch pro pěstování 
kávy v Brazílii, Indonésii, Vietnamu 
a  Kolumbiii přibližně o polovinu.  
Pro pěstitele arabiky to znamená nutnost 
rychle se na nové podmínky adaptovat. 
Vysazují stromy a využívají pěstování v za-
stínění, mulčování, efektivněji využi�vají 
vodu – třeba tu dešťovou k zavlažování, 
sami si vytváři� kompost pro ekologické 
hnojení, volí odolnějši� odrůdy kávovníků 
nebo využívají biologickou ochranu proti 
plevelům, chorobám a škůdcům. „Aby se 
zde pří�roda zachovala, nepoužíváme 
strunové sekačky na trávu, čistíme to tu 
postaru mačetou. Chráníme vodu, neká-

Do Přerova  zavítá výstava fotografií o životě pěstitelů kávy v Kolumbii

címe stromy, nevypouštíme žádné che-
mikálie ani insekticidy, aby se udržela ze-
leň pro zvířata,“ popisuje Carlos Julio z fa-
irtradového kolumbijského družstva CO-
OAGRONEVADA. 
Pěstitelům pomáhá připojení družstva do 
systému Fairtrade. V roce 2020 vypěsto-
valo 838 000 pěstitelů z fairtradových 
družstev téměř 890 000 tun kávy, z toho 
nejvíce 282 000 tun v Kolumbii. S fairtra-
dovou výkupní cenou mohou lépe pláno-
vat své hospodaření� a investice např. do 
nákupu techniky, sazenic, hnojiv nebo do 
klimatických opatření�. Dokončení na straně 2
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Omluva všem čtenářům zpravodaje
Vážení čtenáři, 
při přípravě minulého čísla Zpravodaje 
Muzea Komenského v Přerově u nás bo-
hužel došlo ke značným technickým ob-
tížím, které vedly k tomu, že se k někte-
rým z vás mohlo dostat číslo s tzv.  „roz-
sypanou” sazbou. Ačkoli jsme toto nedo-
patření zjistili během následujícího dne 
a snažili chybné výtisky okamžitě stá-
hnout z oběhu, ve všech případech se 
nám to bohužel nepodařilo. Pakliže se 
k vám již opravené číslo nedostalo a měli 
byste o jeho tištěnou podobu stále zájem, 
napiště mi, prosím, zprávu na mailovou 

Drobní pěstitelé na rodinných pozemcích 
vypěstují 80 % světové produkce kávy. 
V roce 2019 klesla cena kávy na nejnižší 
hodnotu za více než deset let, což přinu-
tilo farmáře prodávat svou úrodu za nižší 
cenu, než jaké jsou jejich výrobní ná-
klady. Až  44 % pěstitelů žije v chudobě, 
tedy s méně než 3,2 USD na den. Kvůli 
těmto podmínkám jsou pěstitelé v Kolum-
bii nuceni využívat dětskou práci nebo se 
věnovat nelegálnímu pěstování koky. „Pro 
tyto rodiny neexistuje legální alternativa, 
aby mohly skoncovat s chudobou. Me-
zinárodní organizace a náš stát je musí 
dlouhodobě podporovat, aby koku mohly 
nahradit pěstováním jiné plodiny – kávy 
či jiného ovoce, které by jim zajistilo do-
statečný příjem. Jinak se bude historie 

opakovat po další generace,” vysvětluje 
Ati Zarkeiwin Mestre Izquierdo z pěstitel-
ského družstva ANEI na severu Kolum-
bie. 
Výstava na stromech se koná ve více než 
stovce parků po celé České republice již 
osmým rokem při příležitosti Světového 
dne důstojné práce. Ten se slaví 7. října. 
Minulé ročníky se věnovaly pěstování ka-
kaa, banánů nebo bavlny. Přehled parků, 
kde se výstava koná, a více informací na-
jdete na www.vysravanastromech.cz.
Autorem výstavy je Stanislav Komínek 
z organizace Fairtrade  Česko a Sloven-
sko, která akci koordinuje. Pro Přerov vý-
stavu zapůjčila a organizuje ekoporadna 
ORNIS našeho muzea s grantovou pod-
porou mesta Přerova.

adresu  sehnalkova@prerovmuzeum.cz
a  číslo vám bude zajištěno. 
Celá situace nás velmi mrzí a za nastalé 
komplikace se vám, milí čtenáři, velmi 
omlouváme. 

mailto:sehnalkova@prerovmuzeum.cz
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Fragmenty kamnových kachlů laskavě 
odevzdal jejich nálezce pan Vlastimil 
Kec, za což mu náleží poděkování. Dle 
jeho slov se oba zlomky podařilo zachrá-
nit v závěru 90. let 20. století na hro-
madách zeminy pocházející z liniového 
výkopu vedoucího z Horního náměstí 
směrem k Městské knihovně. Na obou 
fragmentech zeleně glazovaných čelních 
vyhřívacích stěn komorových kachlů je 
částečně dochován reliéf zobrazující 
jezdce směřujícího doprava, který je 
umístěn v arkádě s nápadně zalomeným 
obloukem.
Postava urozeného muže na koni je oděna 
do delšího řaseného pláště. Na krku je 
patrný límec košile. Pokrývku hlavy 
vousatého muže tvoří vyšší klobouk, kte-
rý býval často nezbytným oděvním do-
plňkem a zároveň odznakem důstojenství 
panovníků či církevních představitelů. 
Od pasu do půli stehen je znázorněna řa-
sená suknice na přiléhavých nohavicích 
kalhot.  Z výstroje koně jsou dobře patrné 
zdobené otěže, jež svírá jezdec v levé ru-
ce. V tlamě koně je patrné pákové udidlo, 
které umožňovalo jezdci snadnější ov-
ládání koně. Ze součástí uzdění je roz-
poznatelný řemínek lícnice a zátylníku. 
Ze sedla je pak na dochovaných zlom-
cích motivu vidět pouze přední rozsocha. 
Autor reliéfu ztvárnil realisticky rovněž 
hlavu koně s hustou dlouhou hřívou. Z těla 
zvířete je na větším fragmentu kachle 
zřetelná část pravé přední nohy pokr-
čené v koleni. 
Rozměry většího zlomku kachle s čá-
stečně dochovanou komorou činí 178 mm 
x 110 mm. Zadní strana jeho čelní vy-
hřívací stěny nese stopy po silném oča-

Získali jsme další krásné renesanční kachle
V červnu 2022 byla terénnímu archeolo-
govi Muzea Komenského v Přerově 
předána torza dvou pozoruhodných re-
liéfně zdobených renesančních komo-
rových kachlů s jezdeckou tématikou.

Zdeněk Schenk

Torzo renesančního komorového kachle 
s motivem Ferdinanda I. Habsburského na koni. 

zení. Dochované rozměry menšího frag-
mentu kachle jsou 108 mm x 82 mm. Po-
vrch kachlů byl opatřen světle zelenou 
glazurou.

Pokračování na další straně
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Starožitné hodiny ze sbírky muzea budou 
nově vystaveny v Lipníku nad Bečvou
Muzeum Komenského v Přerově dlou-
hodobě spolupracuje s Městem Lipník 
nad Bečvou a jeho příspěvkovou orga-
nizací Středisko volného času na výsta-
vách pořádaných v Galerii Konírna 
v areálu lipenského zámku. Spolupra-
covalo již v roce 2011 při zahajovací vý-
stavě v Konírně výstavou „Město Lip-
ník v proměnách staletí“ a dále výsta-
vami „Jede, jede mašinka“ v roce 2012 
nebo „Oheň v domácnosti“, která byla 
věnována historii sirkárny v Lipníku 
nad Bečvou v roce 2018. 

Radim Himmler

Jezdecké portréty byly v období renesan-
ce oblíbené a tato tematika se promítla 
do kachlové produkce. Archeologické 
nálezy kachlů s obdobnými reliéfy po-
lévané glazurou či v režném provedení 
známe z více lokalit z území České re-
publiky. Reliéfy vykazují značnou míru 
podobnosti a evidentně vycházejí ze spo-
lečné předlohy, kterou byl pravděpodob-
ně dřevořez německého dřevorytce a vy-
davatele z Norimberka Hanse Weigela 
staršího (1549–1577). Mezi často zobrazo-
vané historické postavy patřili císař Sva-
té říše římské Karel V., český král Ferdi-
nand I. Habsburský, či například saský 
kurfiřt Jan Fridrich I. Saský. V případě 
přerovských exemplářů kachlů s jezdec-
kým portrétem nám interpretaci, o jakou 
konkrétní osobnost by se mohlo jednat, 
usnadňuje část dochovaného jména 
FERDN. To přímo odkazuje na českého 
krále Ferdinanda I. Habsburského (1526 
–1564). 

Kompletní exemplář renesančního 
komorového kachle s reliéfem šlechtice 

na koni v lomené arkádě. 
Podle Brych 1994, s. 188, č. 470.

Nalezená torza kachlů s totožným relié-
fem byla původně součástí renesančních 
kachlových kamen, kterými byl vybaven 
interiér jednoho z měšťanských domů na 
Horním náměstí v polovině 16. století.

Popisované fragmenty renesančních 
kachlů z historického jádra Přerově před-
stavují poměrně vzácné exempláře, ke 
kterým nám z přerovského regionu chybí 
adekvátní analogie. Tyto archeologické 
nálezy obohatí Novou archeologickou 
sbírku Muzea Komenského v Přerově. 

Dalším společným výstavním projektem, 
který potrvá od října 2022 do ledna 2023, 
je nová výstava nazvaná „Starožitné ho-

diny ze sbírky Muzea Komenského v Pře-
rově“, která prezentuje nejzajímavější ča-
soměrné přístroje ze specializované pod-
sbírky Chronometrie přerovského mu-
zea. 
Počátky vytváření této sbírky souvisely se 
založením Městského musea v Přerově 
v roce 1902. V průběhu první poloviny 20. 
století došlo k získání několika souborů 
od soukromých sběratelů jako učitele, 
spisovatele a kustoda Rudolfa Vanýska 
(1879–1960), strojvůdce a sběratele 
Aloise Kouřila (1876–1968) nebo akvizice 
hodin z pozůstalosti lékaře Jaroslava Vo-
truby (1867–1929). Později nebyla sbírka 
vytvářena systematicky, rozrůstala se na-
hodilými nákupy, dary a odkazy v oblasti 
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územní působnosti muzea. Přesto před-
stavuje na regionální poměry co do typů 
a druhů hodin ucelenou a relativně dobře 
početně zastoupenou kolekci obsahující 
přes 350 kusů. Sbírka obsahuje sluneční 
hodiny, mechanické nástěnné, stolní, po-
dlahové, věžní hodiny i kapesní a náram-
kové hodinky pokrývající období od 17. 
do 20. století. Asi 30 kusů hodin a hodinek 
je signováno výrobci. Některé stolní a ná-
stěnné hodiny nesou reklamy přerov-
ských firem. 

Minutové horizontální sluneční hodiny 
na vápencové desce od Michaela Siebera 

z roku 1772. 

K nejstarším na výstavě prezentovaným 
předmětům náleží torzo stolních hodin 
věžového typu ze 17. století či minutové 
horizontální sluneční hodiny na vápen-
cové desce z roku 1772. K nejrozměrněj-
ším a nejatraktivnějším exponátům patří 
trojice věžních hodinových strojů, které 
budou uvedeny do chodu a oživí tak vý-
stavu charakteristickým zvukem tikání 
odměřujícím neustálé plynutí času. Půjde 
o stroj německé firmy Weule z roku 1893 
původně umístěný na věžičce Městského 
domu v Přerově, o stroj brněnské firmy Fr. 
Moravus vyrobený pro kostel v Beňově 
roku 1906 a o elektromechanický jicí stroj 
z firmy OPP (Okresní průmyslový podnik) 
Vyškov, který odměřoval čas na věžičce 
místní lipenské radnice v druhé polovině 
20. století až do roku 2004. Za zmínku stojí 
také bohatě vyřezávané podlahové ky-
vadlové hodiny s 30denním chodem, kte- 

Rakouské stolní empírové hodiny s černou 
schránkou a mosaznými aplikami 

(počátek 19. století).

ré objednal majitel zámku Rokytnice 
u Přerova Josef svobodný pán Eichhoff 
v roce 1871 u vídeňského hodináře Karla 
Hartela. Zajímavým dokladem jsou také 
hodiny s průsvitným číselníkem původně 
z 1. nástupiště přerovského nádraží z kon-
ce 19. století.
V horním malém výstavním sále nad Ko-
nírnou si návštěvníci budou moci pro-
hlédnout 13 panelů doplňkové putovní vý-
stavy „Znovuzrození pražského orloje“ za-
chycující průběh rekonstrukce unikátně 
dochovaného gotického stroje Staro-
městského orloje v Praze, která proběhla 
v souvislosti s opravou věže Staroměst-
ské radnice v roce 2018. Textové panely 
připravila a laskavě poskytla Hvězdárna 
Františka Pešty v Sezimově Ústí. Velkofor-
mátové fotografie z průběhu rekonstruk-
ce pražského orloje od známého fotogra-
fa Martina Frouze poskytl Magistrát hlav-
ního města Prahy.
Výstava bude zahájena slavnostní verni-
sáží ve čtvrtek 13. října v 16.00 hodin v pro-
storách Galerie Konírna v Lipníku nad 
Bečvou a potrvá do 9. ledna 2023.
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Do Českého ráje cesta příjemná je…
Výpravu za kamenným reliéfem „Učitele 
národů“ můžete uskutečnit kterýkoliv 
den v roce. Přírodní galerii, vytesanou do 
pískovcových skal, najdete v Českém rá-
ji, asi 1 km od hradu Valdštejna pod Kopi-
covým statkem. Místní naučná stezka po-
blíž obce Kacanovy nabízí setkání také 
s dalšími postavami z české historie, ne-
chybí zde např. sv. Cyril a Metoděj, sv. Vá-
clav, kněžna Libuše, Přemysl Oráč, Ho-
rymír i se Šemíkem, Karel IV., Jan Hus, Jan 
Žižka, Jiří z Poděbrad, T. G. Masaryk a ce-
lá řada sakrálních motivů, drobných sym-
bolů, citátů i veršů.

KOMENSKÝ V LABYRINTU SKAL
Veřejný prostor, ale také expozice celé 
řady našich muzeí, galerií, interiérů 
škol a vzdělávacích institucí, obohacu-
jí sochy J. A. Komenského od věhlas-
ných umělců. Dnes vám ovšem předsta-
víme dílo lidového naivního sochaře 
Vojtěcha Kopice (1909–1978) ze 40. až 
70. let 20. století, které získalo památ-
kovou ochranu teprve poměrně nedáv-
no (2017). A jako bonus přidáme ještě 
jednu tajnou skalní modlitebnu čes-
kých bratří s vytesaným kalichem.
Lubomír Vyňuchal

Statek Vojtěcha Kopice v Českém ráji
(současný stav)

První reliéfy vytvořil na začátku čtyřicá-
tých let Vojtěch Kopic, který se na zdejší 
statek, tenkrát nazývaný Jirošova rychta, 
přiženil r. 1932. Pomáhal při památkové 
úpravě roubené chalupy z konce 18. sto-
letí a se základy tesání do kamene jej se-
známil spolupracující kameník ze sou-
sedství. Za necelých čtyřicet let stihl bez-
mála stejný počet postav, přičemž tu po-
slední (Libuši) stihl dokončit těsně před 
svou smrtí v r. 1978.
Mimo hlavní turistickou sezónu je tu do-
slova božský klid a před reliéfy Ježíše 
Krista, sv. Máří Magdaleny či sv. Anny, 
budete zcela osamoceni. Společnost vám 
samozřejmě bude dělat ona ilustrovaná 
„učebnice dějepisu“. Všechna informač-
ní centra Českého ráje nebo také poklad-
na nedalekého hradu Valdštejna nabízí 
rovněž turistickou vizitku tohoto místa 
(samolepící obrazový štítek s č. CZ 4054).

Reliéf Jana Amose Komenského 

Pokračování na další straně
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Citát Jana Amose Komenského
 ve Sluji českých bratří

Zdeněk Schenk

Věřím i já Bohu, že po přejití vichřic 
hněvu…
Asi 9 kilometrů severovýchodně se vzdu-
šnou čarou od Kopicova statku nachází 
Besedické skály. V místním skalním blu--
dišti zvaném Kalich naleznete tzv. Sluj 
českých bratří a jejich Symbolický hrob, 
další připomínku J. A. Komenského. Jed-
ná se o skrytou modlitebnu Jednoty bratr-
ské s vytesaným oltářem, kalichem a le-
topočtem 1634. Sloužila jako úkryt jejích 
stoupenců po r. 1627, kdy císař Ferinand 
II. vyhlásil násilnou rekatolizaci. Skalní 
stěny zdobí několik citátů J. A. Komen-
ského či verše mnicha Erazima Vitáska. 
Nedaleko se nachází také Vyhlídka čes-
kých bratří a skalní útvary Malý a Hrubý 
Kostel.
V Komenského knize Labyrint světa a ráj 
srdce z r. 1631 provází poutníka (autora), 
jakožto hlavního hrdinu, dvě postavy: Vše-
zvěd Všudybud a Mámení. Vy ale žádné 
našeptávající průvodce nepotřebujete, 
do labyrintu skal a dříve zcela opuště-
ných míst vás dnes zcela spolehlivě dove-
dou turistické značky. 
Tolik dva netradiční tipy na zobrazení či 
připomínku velkého českého myslitele 
a teoretika pedagogiky, jehož jméno je již 
134 let součástí názvu přerovského mu-
zea.

Modlitebna českých bratří ve skalním 
bludišti Kalich 
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PŘIJATELNÁ CENA ZA POKROK? 
Ohlédnutí za stavebním vývojem Přerova v letech 1948 až 1990 a jeho dopady  

Město Přerov patřilo již od konce 19. 
století mezi významná průmyslová 
střediska na Moravě a do konce polo-
viny 20. století se zde etablovaly ús-
pěšné podniky vyrábějící v oboru 
strojírenství, optiky či chemie. Hos-
podářský rozmach přímo ovlivňoval 
urbanismus města, protože způsobo-
val zvyšování počtu obyvatel, a tím ta-
ké i rozsah výstavby. Zejména to pla-
tilo o období po komunistickém pře-
vratu v únoru 1948, který přinesl roz-
sáhlé politické, hospodářské a soci-
ální změny. 

Petr Sehnálek

Zavedení centrálně řízeného plánova-
ného hospodářství, rozšiřování těžkého 
strojírenství a rozsáhlý proces znárodně-
ní umožnily nevídané změny ve stru-
ktuře domácího průmyslu, jako např. vý-
stavbu nových, mohutných výrobních 
komplexů či sdružování podniků do vel-
kých koncernů. Masové rozšiřování pod-
niků ovšem vyžadovalo příliv velkého 
počtu nových zaměstnanců, kteří museli 
být často náborováni z bližšího i vzdále-
nějšího okolí. Díky tomu se pochopi-
telně zvyšoval počet obyvatel a v přípa-
dě Přerova se jednalo v letech 1945 až 
1980 o více než dvojnásobný nárůst. Pro 
představu lze uvést, že v letech 1950 až 
1960 se počet Přerovanů zvýšil z cca 21 
na 30 tisíc, v roce 1968 pak na 41 tisíc, 
v  roce 1970 se přehoupl na číslovku 44 
tisíc a roku 1980 žilo ve městě a jeho 
příměstských částech 50227 osob. Příliv 
tisíců nových obyvatel ovšem sebou při-
nášel bytovou tíseň, protože dosavadní 
postupný objem nové výstavby nestačil 
pokrýt zvýšené požadavky na ubytování. 
Na program rozšiřování průmyslových 
kapacit musela navázat velkorysejší po-
litika bytové výstavby, jejímž investorem 
se staly vedle státu místní průmyslové 

podniky. Rozvoj průmyslu tak šel nako-
nec ruku v ruce  s územním rozvojem 
města a soudobé požadavky na urbanis-
mus se pak zásadně podepsaly na vzhle-
du města Přerova, který se v letech 1948 
až 1990 změnil takřka k nepoznání.    
Průmyslový faktor územního rozvoje 
města byl reprezentován v prvé řadě 
podnikem, nesoucím od roku 1951 jmé-
no Přerovské strojírny. S výstavbou bu-
doucího strojírenského gigantu se za-
počalo již  v roce 1948 na základě pro-
vozů znárodněných soukromých firem 
Belka, Krátký a Heinik. Na podzim téhož 
roku se započalo se stavbou zcela nové 
továrny a výstavba strojíren se stala pri-
oritní záležitostí státního plánu.  Výrobní 
náplň podniku tvořily velkorozměrové 
prvky do provozů na výrobu stavebních 
hmot (např. cementárny, cihelny, beto-
nárky), které byly dodávány také do za-
hraničí. Dalším zástupcem zdejšího prů-
myslu byl podnik optického průmyslu 
Meopta, jež se po 2. světové válce prosa-
dil jako úspěšný vývozce fotoaparátů, 
zvětšovacích či promítacích přístrojů 
a zároveň představoval významného 
producenta v oblasti vojenských zamě-
řovačů, takže měl zásadní postavení 
v systému domácí zbrojní výroby. Po-
sledním významným představitelem 
průmyslové výroby, jehož rozšíření ov-
livňovalo urbanismus města, byly Pře-
rovské chemické závody, které vyráběly 
zejména kyselinu sírovou,  superfosfát 
a titanovou bělobu (v Československu 
se jednalo dokonce o největšího výrob-
ce). Pro zaměstnance těchto podniků 
začaly po 2. světové válce a zejména od 
50. let vznikat první přerovská sídliště. 
První sídliště moderního pojetí v Přero-
vě realizovalo stavební družstvo za-
městnanců Meopty, když na jaře 1946 za-
počalo na pozemcích na konci Dvořá-
kovy ulice stavbu šesti třípatrových do-
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mů s byty o dvou pokojích a obytné ku-
chyni. K zásadnímu navýšení tempa vý-
stavby, jež měla změnit dosavadní tvář 
města, pak došlo po roce 1948. V tomto 
období byla výrazně omezena indivi-
duální soukromá výstavba tak, aby ušet-
řené prostředky mohly směřovat na stát-
ní investiční bytovou výstavbu. K navý-
šení objemu bytových jednotek byly pro-
jektovány právě sídliště. Pro zaměst-
nance strojíren navrhl v roce 1950 Che-
moprojekt Přerov projekt sídliště cihlo-
vých bytových domů T12/52. První čtyři 
bloky o 96 bytech vyrostly na jižním kon-
ci ulice 9. května do roku 1952 a v roce 
1955 bylo nové sídliště pojmenováno ja-
ko Gottwaldova (dnes Jižní) čtvrť. V roce 
1956 bylo sídliště rozšířeno o další blok 
domů pro zaměstnance Strojní traktoro-
vé stanice.
Takřka současně s výstavbou bytovek 
pro strojírny bylo na východním okraji 
města projektováno sídliště pro pracov-

Pohled ze zámecké věže jihovýchodním směrem z první půli 50. let 
ilustruje původní charakter zástavby; v pozadí předměstí Šířava, 

vlevo je zřetelný nový bytový dům v ulici Šrobárova.

níky Meopty (ale také i armády a jiných 
podniků a institucí). Projekt využíval, teh-
dy hojně rozšířený, architektonický styl  
socialistického realismu a jeho výstavba 
započala v roce 1954. Základem se staly 
domy typu T15/52, jež vytvořily sestavu 
polouzavřených dvorních celků, doplně-
ných objekty občanské vybavenosti a ta-
ké uměleckými prvky (kašna, sochy). 
V sídlišti postupně vznikly nové ulice 
Žižkova, Prokopa Holého, Jana Jiskry 
z Brandýsa, Klivarova, Otakara Jaroše, 
Sokolovská, Víta Nejedlého, Jana Ná-
lepky, Alšova, Optická a Leninova třída 
(po roce 1989 třída Generála Janouška). 
Po dokončení okrsku A bylo přikročeno 
k výstavbě okrsku B, jež se dále dělil na 
úseky Sever a Jih, přičemž jejich „hrani-
cí“ se stala ulice Optická. Práce na tomto 
sídlišti probíhaly postupně až do 60. let. 
Vedle sídlišť v okrajových částech se 
však budovaly i domy ve středu města, 
a to v místech proluk a jiných nezasta-
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věných parcelách. Mezi roztroušenou 
výstavbu patřily v 50. letech např. domy 
v nových ulicích  Šrobárova a Jilemnic-
kého, které vznikly v rozsáhlejších pro-
lukách uprostřed dvorních traktů, nebo 
domy zastavující menší proluky v zástav-
bě v ulici Bratrské, Bartošové, Komen-
ského, Wurmově, Jaselské či Palackého 
v centru města.    
Výstavba v období 50. let byla realizová-
na z většiny ještě tradičním způsobem, 
takže se jednalo o cihlové objekty. Nic-
méně druhá polovina dekády přinesla 
změny v požadavcích na řešení archi-
tektury, takže se pozvolna začala prosa-
zovat konstrukce pomocí panelových 
prefabrikátů. A právě Přerov se stává 
jedním z prvních míst v republice, kde je 
tato technologie v bytové výstavbě 
uplatněna. Z počátku se jednalo o devět 
bloků domů typu G40, jejichž projekt 
vznikl v roce 1953 v tehdejším Gottwal-
dově (Zlíně) a jednalo se o vůbec první 
typ panelových domů v Českosloven-
sku. V letech 1957 až 1959 postavil Sta-
vosvit Gottwaldov na levé straně Dvo-
řákovy ulice mezi domy z období dvou-
letky a nemocnicí 9 bloků o 160 bytech, 
jejichž vytápění zajišťovala kotelna v su-
terénu jednoho z bloků. Zajímavostí je, 
že panely se pro tuto stavbu vyráběly pří-
mo v Přerově v jedné z hal nové ocelárny 
strojíren. Výstavba pomocí panelových 
prefabrikátů sice podstatně urychlovala 
tempo dokončení a předání uživatelům, 
ovšem tradiční technologii stále prefero-
vala po celá 60. léta stavební družstva, 
která vznikla při všech velkých podni-
cích a vedle státních investičních orga-
nizací patřila k významným stavební-
kům. Např. v roce 1960 stavěli „družstev-
níci“ z Meopty domy v Havlíčkově ulici či 
na Trávníku. Další domy družstev vyrost-
ly v Palackého, Jaselské, Wurmově či 
Bratrské ulici a také v Komenského 
třídě. 
Na další směřování územního rozvoje 
města měl značný vliv nový regulační 
plán města z roku 1954, který počítal 
s přeložením středu města do prostoru 

Koncem 60. let začala z místopisu Přerova 
mizet původní zástavba ulic Želatovská 
(tehdy Jeremenkova), kterou lze vidět 

v popředí snímku (sbírka Jiří Rosmuse (+) 
via Pavel Janeček).

Šířavy a Čechovy ulice, kde měly vyrůst 
nové administrativní, obchodní či kul-
turní objekty a nová sídliště. Budování 
nového centra se datuje do roku 1963, 
kdy v rámci výstavby sídliště Šířava I za-
čala v prostoru mezi ulicemi Sušilova, Ší-
řava a Čechova stavba prvních 4 bloků 
upraveného typu G57 o 38 bytech. Se 
stavbou dalších 4 bloků téhož typu se za-
počalo v následujícím roce. Na sídlišti 
pak vznikly nové ulice Interbrigadistů, 
Tománkova a Jasínkova. Sídliště bylo do-
končeno v druhé půli 60. let čtyřmi výš-
kovými 10 patrovými domy a dvěma do-
my s malometrážními byty. Bezpros-
tředně na Šířavu I navázalo od roku 1964 
sídliště Šířava II, které bylo tvořeno opět 
domy modifikovaného typu G57. Zde 
vznikly nové ulice Petřivalského, Kouřil-
kova a zcela nový kabát dostala ulice 
Bratří Hovůrkových (dříve Ke kapličce).  
Modifikovaný typ G57 se vedle sídlišť Ší-
řava I a II uplatnil také při dostavbě okr-
sku B sídliště Meopty, a to např. v ulici 
Bohuslava Němce. Vedle práce na no-
vém centru a jeho okolí se počítalo s vý-
stavbou ve stávajícím středu města, je-
hož další vzhled ovlivnila v roce 1963 stu-
die ČVÚT o historickém jádru. Jako pa-
mátkově cenný vyhodnotila pouze pro-
stor Horního náměstí, což otevřelo cestu 
nové zástavbě přímo v tradičním centru 
v sousedství starších objektů. Tento 
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závěr měl mít do budoucna zásadní vliv 
na urbanismus centra města. Nicméně 
ještě v 60. letech nová výstavba vesměs 
harmonicky doplňovala zástavbu starší 
a projektantům se dařilo poměrně nená-
silně plnit nastolený požadavek propoj-
ení tzv. staré a nové části města. Např. 
nová podoba nábřeží Protifašistických 
bojovníků na levém běhu řeky se stala 
rovnocenným protipólem obytné fronty 
na protilehlém břehu, tvořenou kom-
paktní zástavbou z období 20. až 40. let. 
Na tomto, pravém břehu pak zástavbu 
původních domů uzavřel u mostu Míru 
deskový dům o 95 bytech. Pro zajíma-
vost lze uvést, že se jednalo o projekt 
upraveného domu T-03-B, který byl v Pře-
rově původně použit v ulicích Bohuslava 
Němce a Jeremenkova v sídlišti Meopty. 
Naopak, přímo brutální implementací 
propojování starého s novým se stala vý-
stavba na tehdejším Dolním náměstí 
(dnes náměstí TGM), kde byla asanová-
na původní zástavba v rozsahu celé se-
verní strany a na jejím místě v roce 1968 
postavena výšková budova Okresního 

Pohled z věže jihovýchodním směrem na snímku z roku 1977 ukazuje rozsah stavební proměny. 
Místo asanovaných předměstských ulic vyrostly panelová sídliště Šířava II (v pozadí uprostřed) 

a III (v pozadí vlevo). Nová výstavba se pak dotkla i přímo středu města 
v prostoru Žerotínova náměstí. 

stavebního podniku, která zcela naruši-
la tradiční ráz místa. Obdobně sice doš-
lo v polovině 60. let k zásahu do podoby 
Žerotínova (tehdy Rudého) náměstí, 
ovšem zde byl obytný dům projektován 
mnohem citlivěji s ohledem na celkový 
vzhled prostoru.    
Necitlivá proměna hlavního přerovské-
ho náměstí byla jen předzvěstí změn 
v urbanismu a celkovém vzhledu města, 
které měly přijít v dalších letech. Již v ro-
ce 1964 byl přijat podrobný územní plán 
pro sídliště Velká Dlážka a následně se 
začalo s plánováním sídliště Šířava III, 
jež mělo propojit sídliště Meopty s pro-
ponovaným centrem i tradičním stře-
dem města okolo historického jádra. Dů-
vod projektování nových sídlišť byl na-
snadě – mělo zde vzniknout přes 2000 
bytů, což by znamenalo splnění plánů 
místní bytové výstavby na  4. pětiletku. 
Nová sídliště ovšem nebyla projekto-
vána na nezastavěné plochy na okrajích 
města, ale v rámci úspor zemědělské 
půdy byla potřebná staveniště získána 
rozsáhlou asanací, což znamenalo bez-
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precedentní zásah do vzhledu města. 
Navíc se výstavbou 10 a 12 podlažních 
výškových budov pozměnilo tradiční pa-
norama města s dominující zámeckou 
věží. Stavební práce na Velké Dlážce 
probíhaly v letech 1968 až 1970 a na Ší-
řavě III pak mezi lety 1970 a 1977. Sídliště 
Šířava III bylo ve své době prezentováno 
jako výkladní skříň budování nového 
„socialistického“ města po roce 1945. 
„Paneláková invaze“ v Přerově pokračo-
vala v roce 1977 na Kopaninách, kdy se 
začal realizovat projekt zahájený roku 
1967. Koncem 70. let se pak započalo 
s výstavbou sídliště v Předmostí, které 
se měla stát největším ve městě.  Vedle 
celých nových sídlišť byla v 70. letech 
realizována také výstavba v prolukách 
v obvodu centra, např. na nároží Jateční 
a Mostní ulice či v prostoru Žerotínova 
náměstí. Po velkých proměnách vzhledu 
města v 70. letech mělo v následující de-
kádě dojít k dalším. V roce 1983 byl 
schválen plán rozsáhlé přestavby centra 
města, jenž počítal s výstavbou obchod-
ního domu, budovy státní spořitelny, 
školní jídelny, podzemních garáží, trž-
nice a dokonce i nové radnice či kul-

Pohled z věže směrem k severu, datovaný do roku 1976, zachytil nové sídliště Velká Dlážka 
a také hotelový dům Strojař. 

turního domu, z čehož se ovšem realizo-
vala jen část objektů. Současně se po-
čítalo s výstavbou dalších dvou nových 
sídlišť Centrum I a II. Sídliště Centrum I 
v Bratrské a Palackého ulici bylo dokon-
čeno roku 1989 a počátkem 90. let pak 
bylo dokončeno také sídliště Centrum II 
v Kozlovské ulici a Pod valy. 
Masivní výstavba, ovšem neprobíhala 
bez zádrhelů a v dobových dokumen-
tech o průběhu prací lze najít množství 
stížností typu: „není elektropřípojka, 
rozvodné závody ignorují … Obnova n.p. 
Olomouc neprovedla přípojky kanali-
zace a vody, budova neobyvatelná, nutno 
honit n.p. Obnovu …  gen. investor není 
investorem kanalizace, nýbrž Závody vo-
dovodů a kanalizací, nutno použít poli-
tický nátlak, jinak bytové jednotky nelze 
použít … je nutné aby ONV a MNV činily 
nátlak spolu s generálním investorem na 
zlepšení práce Pozemních staveb, ne tak 
vlastního provádění, jako organizaci 
práce nutno zlepšit, aby nevázly pro ne-
nástupy, dopravu, která nedá i týden ná-
rokované vozy a mechanizaci … zá-
sobování přes zásobovací centrálu Po-
zemních staveb  n.p. Olomouc je úplnou 
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Svatý Josef s tváří milou, končí zimu s plnou silou
brzdou.“ Celkově vázla organizace prá-
ce a zásobování, což pramenilo z čas-
tých reorganizací, jejichž výsledkem na-
konec byla přílišná centralizace. V praxi 
to pak vypadalo třeba takto: „Vedení 
Pozemních staveb se mnohdy stává brz-
dou místo hybné páky a nutí tak stavební 
správy a ostatní složky k živelnému (tj. 
partyzánskému) způsobu práce. Tyto 
stavy unavují a vyčerpávají stavbyvedou-
cí a mistry, kteří tonou v papírech 
a vlastní dílo provádějí dělníci bez dos-
tatečného vedení a kontroly, protože je-
jich vedoucí pro písemné práce a termí-
ny se dostanou s bídou 1 – 2 x za týden na 
stavbu a to ještě se musí starat o přísun 
materiálu a jeho opatřování.“ Problémy 
se ovšem nevyhnuly ani samotnému do-
končování staveb a dohlížecí orgány 
poukazovaly na to, že pro stavební pod-
niky končí práce předáním bytů a o zá-
věrečné práce v podobě venkovních 
úprav, distribuce topení, venkovních 
rozvodů atd. se již moc nestarají. Dlužno 
dodat, že stav, kdy se podstatné části 
města proměnily ve staveniště, se zá-
konitě musel promítnout na snížení 
úrovně čistoty, a to až tak výrazně, že 
tento problém kritizoval i tisk. Obecně 
se jednalo o bláto z nákladních automo-
bilů, zajišťujících dopravu materiálu na 
stavby a stavební odpad, který na ho-
tových stavbách zůstával ponechán stav-
baři. Nová výstavba v sousedství sutin po 
asanovaných domech, bez chodníků či 
zeleně tak zpočátku vytvářela nevábná 
zákoutí. Ostatně problémem byla i zá-
kladní očista města, neboť přerovské 
technické služby v 60. letech disponova-
ly pouze jediným kropícím a zametacím 
vozem. Obyvatelé nových sídlišť museli 
zpočátku přetrpět nedostatky v občan-
ské vybavenosti a nevábném okolí. Pros-
tředkem k dokončení sídlišť a úpravě 
prostoru kolem domů se ale stala práce 
a iniciativa samotných obyvatel, kteří 
v rámci dobrovolných, resp. povinně do-
brovolných brigád a tzv. Akce Z (Z = 
zvelebení) uvedli okolí svých bydlišť do  
estetického a funkčního stavu. 

Nová výstavba nakonec přinesla zvýšení 
úrovně bydlení, protože byty byly stan-
dardně vybaveny teplou vodou, kou-
pelnami či ústředním topením, a to díky 
teplárně v Tovačovské ulici, uvedené do 
provozu v letech 1964 a 1967. V roce 1966 
bylo z 12 tisíce přerovských bytů přes 
11 tisíc napojeno na vodovod, 4700 na 
plynovod a téměř 4000 na ústřední to-
pení. Dobovým standardem se staly pro-
stornější dvoupokojové byty a od 60. let 
přibývalo také bytů třípokojových.
Nicméně tento pokrok nebyl zadarmo 
a druhá polovina 60. let je začátkem éry, 
kdy v Přerově „staré ustupuje novému“. 
Tehdy  se totiž součástí problematiky 
urbanismu města naplno stává fenomén 
asanace tedy vzletně řečeno opatření 
k ozdravění prostředí či hygienických 
podmínek. Teoreticky prospěšný zásah 
pro blaho občanů však v praxi znamenal, 
že obyvatelé museli opustit rodné domy 
své i několika generací předků, místa, 
ke kterým měli osobní vazby a kde se 
zkrátka cítili doma. Tzv. celospolečen-
ský zájem měl ovšem přednost a v rámci 
asanace byly v Přerově provedeny de-
molice nejen jednotlivých objektů, ale 
i celých čtvrtí. V souladu s regulačním 
plánem tak asanacemi mělo dojít ke 
vzniku nových stavebních ploch a cel-
kové modernizaci vybraných míst. Dluž-
no dodat, že v některých případech byly 
tyto zásahy nasnadě, neboť se jednalo 
o zastaralé a zchátralé domy. Je třeba si 
uvědomit, že celková sešlost objektů by-
la po roce 1948 urychlena neuvolňo-
váním prostředků na opravy staršího 
domovního fondu. Asanace pro celko-
vou sešlost byla případem např. nábřeží, 
kde odbor výstavby městského národ-
ního výboru argumentoval tím, že i bez 
potřeby uvolnění místa pro novou vý-
stavbu by domy musely být do 5 let str-
ženy. V obdobném stavu se nacházely 
i dva domy severní fronty Dolního ná-
městí (č.16 a 17), na něž byl podán de-
moliční výměr již roku 1962 kvůli údaj-
nému ohrožení bezpečnosti. Díky totál-
nímu zanedbání údržby původně sou-
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kromého majetku, který vznikl násled-
kem nezájmu nové správy či nepřidělení 
potřebných prostředků k rekonstrukci, 
tak mohlo na konci 1967 dojít k ostudné 
demolici celé severní fronty náměstí 
a následné výstavbě nevzhledné admini-
strativní budovy. Nicméně v jiných pří-
padech byla asanace nezbytná, protože 
řešila kritickou dopravní situaci. Příkla-
dem může být proražení přístupových 
tras k novému mostu Míru, jenž byl dán 
do provozu roku 1953, čímž vznikl přímý 
dopravní tah ze směru Olomouc až do 
Komenského třídy, která tehdy tvořila 
hlavní komunikaci pro spojení na směru 
východ – západ. 
Asanace Přerovanům sice přinesla no-
vé, na svou dobu moderní byty, ale zá-
roveň jim vzala velký kus vlastní historie.  
V rámci asanace byl zbourán např. ob-
jekt první městské elektrárny, v roce 
1962 se začalo s prvními demolicemi 
v prostoru někdejšího rázovitého před-
městí Přerova Šířavy, která do konce de-
kády takřka celá skončilo v rozvalinách, 
aby uvolnilo prostor pro sídliště Šířava I, 
II a III a také objektům plánovaného 
nového centra. V letech 1966 až 1967 zmi-
zely z přerovského místopisu tradiční 
předměstí Velká Dlážka, která tvořila 
jakýsi protipól Šířavě, anebo Lázeňská 
ulice. Stavbě sídliště Šířava III pak 
musely na přelomu 60. a 70. let ustoupit 
značné části ulice Trávníku, původní 
zástavba Želatovské (tehdy Jeremen-
kovy) ulice, větší část Kozlovské, stará 
část Dvořákovy ulice a také celá polo-
vina Vsadska. Bouralo se ovšem i ve stře-
du města, přičemž v Kratochvílově a Ko-
menského ulici bylo třeba vytvořit pro-
luky pro blok o 144 bytových jednotkách 
a obchodním centrem v přízemí (tzv. 
Přerovanka). Zajímavé je, že původní 
plány počítaly pro léta 1967 až 1970 se 
zbořením 179 domů, ale nakonec došlo 
ke značnému rozšíření. Jen pro Šířavu III 
bylo namísto původní necelé stovky 
zbořeno do počátku 70. let 230 domů, 
což se tehdy stalo zatím největším jed-
notlivým asanačním zásahem. Bourání 

„starého“ mělo ve městě vzestupnou ten-
denci – zatímco v letech 1950 až 1959 
bylo asanováno 87 bytových jednotek, 
v letech 1960 až 1968 bylo zbořeno již 504 
bytů. V 70. letech pak v souvislosti s pří-
pravou sídliště Kopaniny byly asanovány 
původní ulice Kopaniny, značné části 
ulic Malá Dlážka či Za mlýnem a také 
část Osmeku. Další demolice se dotkly 
ulice Dluhonská či Na Odpoledni, kde 
však zmizely nevyhovující, zchátralé 
a zdravotně závadné tzv. nouzové baráky 
z počátku 20. let. V roce 1977 pak asa-
nace začaly také v dříve samostatné 
obci Předmostí, jež byla od r. 1960 místní 
částí města. Požadavky na zlepšení do-
pravní situace stály na přelomu 70. a 80. 
let za demolicí původní zástavby ulic 
Malé a Velké Novosady.  Poslední velká 
asanace se v Přerově udála v souvislosti 
přípravou staveniště pro plánované 
sídliště Centrum, a tak ještě v druhé 
polovině 80. let bylo demolováno přes 
110 domů, a to převážně v ulici Kozlov-
ská, Pod valy, Palackého a Bratrská, 
čímž byl výrazně narušen dříve kom-
paktní, tradiční vzhled centra města. 
Asanací mělo být dle soudobé ideologie 
dáno většině obyvatel důstojné, poho-
dlné, zdravotně nezávadné bydlení. 
I přes veškeré velkorysé plány, plošné 
demolice, rozsáhlé investice však vý-
sledek nemohl uspokojit všechny. Např. 
v roce 1969 bylo ve městě evidováno 
12706 dostupných bytů, ale zároveň 4000 
žadatelů o přidělení bydlení. Navyšová-
ním tempa výstavby se počet žadatelů 
snižoval, ale i tak po dvou dekádách usi-
lovného bourání a stavění stále roku 
1989 leželo na městském národním 
výboru 850 žádostí o byt, z nichž tehdy 
bylo kladně vyřízeno 8. Mezeru na „trhu 
s bydlením“ měly dočasně zaplnit pod-
nikové ubytovny, nabízející bydlení 
svobodným zaměstnancům či bezdět-
ným rodinám. V Přerově tak začátkem 
60. let vyrostl u nábřeží objekt Stavařov 
Pozemních staveb, v druhé polovině de-
kády postavily chemické závody uby-
tovny v Bajerově ulici či na nábřeží a ur-
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čitým vrcholem na poli výstavby ubyto-
ven se stal hotelový dům Strojař Přerov-
ských strojíren s kapacitou 472 lůžek 
a 130 restauračních hostů, jenž zahájil 
provoz v srpnu 1968. Celkový náklad 
tehdy činil astronomických 18 milionů 
Kčs, z nichž 4 miliony stálo vnitřní vy-
bavení. Cestou k získání lepšího bydlení 
mohla být v oné době i individuální vý-
stavba, ale ta byla oproti státním či druž-
stevním investicím zpočátku obtížnější 
a nedostupnější. Např. v 50. letech byl 
soukromý stavební ruch brzděn nedos-
tatkem stavebního materiálu, který byl 
určen hlavně pro státní a podnikovou by-
tovou výstavbu. V letech 1950 až 1957 by-
lo na území okresu kolaudováno z 442 
povolených staveb jen 97. Rychlejší mož-
ností než čekat v pořadníku na byt nebo 
potřebná povolení a materiál pro indi-
viduální výstavbu představovalo přihlá-
šení se do stavebních družstev, která 
stavěla svépomocně za státní dotaci. 
Člen družstva však musel složit zápisné 
(např. 5000 tehdejších Kčs) a odpracovat 
určitý počet brigádnických hodin na 
stavbě (např. 2000). Státní podpora se 
pak splácela po dobu 20 až 30 let formou 
nájemného.   

Místo starých ulic Želatovská, Trávník 
a Kozlovská vyrostlo v letech 1970– 1976 
sídliště Šířava III s novou komunikací, 

nazvanou třída Lidových milicí.

Na výstavbu obytných domů navazovala 
výstavba objektů tzv. občanské vybave-
nosti, prodejen, provozoven služeb, 
školních budov, sportovišť, kulturních 
a rekreačních zařízení. Nelze nezmínit 
také významný fenomén doby, ovlivněný 
probíhající studenou válkou. Integrální 
součástí plánů výstavby bylo již od 50. let 
budování krytů proti zbraním hromad-
ného ničení a v rámci nových obytných 
i hospodářských objektů bylo ve městě 
postaveno přes 150 podzemních úkrytů. 
Speciálními stavbami byly také pozoro-
vatelny civilní obrany, z nichž jedna byla 
roku 1953 vybudována přímo ve věži 
zámku na Horním náměstí. V rámci och-
rany obyvatelstva byla např. jako sou-
část sídliště Šířava II poblíž křižovatky 
ulice Bratří Hovůrkových a tehdejší Je-
remenkovy vybudována požární nádrž, 
která v době míru sloužila jako vodo-
trysk. Z hlediska ochrany obyvatelstva 
bylo zajímavou stavbou také širokoúhlé 
Kino Hvězda, uvedené do provozu 1976, 
jehož sál měl sloužit jako nadzemní kryt 
pro několik set občanů.       
Odvrácenou stranou rozšiřování města 
bylo vedle asanací i zhoršení situace 
v oblasti silniční dopravy. Jisté potíže by-
ly známy již v meziválečném období, ale 
k výraznému zhoršení došlo v souvislosti 
s rozvojem průmyslu a novou výstavbou 
po roce 1948. Jednou z příčin byla dis-
pozice v rozložení podél Bečvy, omezu-
jící spojení severní a jižní části na něko-
lik mostů, přetížených dopravou. Do ro-
ku 1953 bylo silniční spojení možné 
pouze po 2 mostech, přičemž dřevěné 
provizorium Tyršova mostu, jehož mos-
tovka byla zničena na konci války, mělo 
únosnost omezenou na maximálně 15 
tun. Provizorium mělo plánovanou život-
nost na 10 let a poté sloužilo pouze jako 
lávka pro pěší, načež bylo počátkem 60. 
let  z bezpečnostních důvodů uzavřeno. 
Určitou nápravu přineslo otevření mostu 
Míru v roce 1953. Zlepšení průjezdnosti 
městem pomohlo v 60. letech i otevření 
nábřežní komunikace na levém břehu. 
Dalším vylepšením bylo propojení vý-
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„Staré versus nové” - na zbytky původní 
Kozlovské ulice navazuje sídliště Šířava III.´.

chodního a jižního okraje města novou 
ulicí Bratří Hovůrkových, jež procházela 
sídlištěm Šířava II. Dopravní problémy 
ale přinášela šíře komunikací ve starých 
částech a mnohdy bylo jediným řešením 
zrušením chodníku či asanace překá-
žejících domů. Ostatně zásadní příčinou 
asanace takřka celé Velké Dlážky byla 
právě úzká komunikace. Nicméně záhy 
po asanaci byla vybudována obchvatová 
Polní ulice, která částečně zajistila ob-
jízdnou trasu středu města. Jako další 
kritický úsek bylo v 60. letech považo-
váno napojení východního okraje a stře-
du města, což bylo vyřešeno v rámci pro-
jektu sídliště Šířava III, jímž procházela 
nová přímá spojnice, pojmenovaná od 
roku 1973 jako třída Lidových milicí 
(dnes 17. listopadu). V  80. letech pak do-
časnou úlevu přetížené dopravě ve měs-
tě přineslo vybudování nové křižovatky 
Velké Novosady – Komenského ulice – 
Kojetínská ulice, vybudování komu-
nikace Velká Dlážka – Lýsky, vytvoření 
nové jižní výpadové komunikace smě-
rem k Horní Moštěnici či obchvat Před-
mostí.  V podstatě tak vznikl obchvat pro 
průjezd Přerovem ve směru sever – jih, 
mimo samotné centrum města. Součástí 
této komunikace mělo být v zámyslu 
z poloviny 70. let i přímé spojení na jižní 
výpadovou komunikaci prolukou mezi 
pivovarem a továrnou Juta, tedy v pod-
statě varianta současného tzv. průpichu. 
Nicméně všechna tato opatření byla díl-
čího rázu a přinesla řešení pouze do-
časná, končící vždy dalším zesílením 
dopravy následkem nové vlny rozvoje 
motorizace společnosti.   
Na závěr stručného exkurzu do proble-
matiky stavebního rozvoje města v 50. až 
80. letech minulého století je třeba přiz-
nat, že nová výstavba sice přinesla zvý-
šení úrovně bydlení a také množství ob-
jektů občanské vybavenosti, služeb či 
rekreačních zařízení, jež zvyšovaly kul-
turní či společenské vyžití, ale na dru-
hou stranu intenzivní rozvoj průmyslu 
a rozšiřování města způsobilo Přero-
vanům i nemálo negativních následků.

Předně se jednalo o kritickou situaci ži-
votního prostřední, přičemž jeho stav byl 
v 80. letech v regionu tak nepříznivý, že 
z hlediska srovnání znečištění v rámci 
celého Československa patřil průmy-
slový okres Přerov právě k nejhůře po-
stiženým oblastem. Největšími znečišťo-
vateli byly chemické závody a teplárna, 
kvůli nimž panovala na Přerovsku nej-
horší ekologická situace v rámci Severo-
moravského kraje. Okres Přerov tehdy 
dokonce zaujímal přední místo ve 
výskytu kardiovaskulárních onemocně-
ní, vrozených vývojových vad a zhoub-
ných nádorů. Nezanedbatelným nega-
tivním jevem byla i zásadní proměna 
vzhledu města, přinášející zpřetrhání 
vazeb obyvatel k prostředí či ztrátu his-
torické paměti. V současnosti dosud ci-
telně pociťovaným dopadem je pak tí-
živá dopravní situace, následkem stavu, 
kdy rozvoj dopravní infrastruktury přes 
všechny snahy nestačil tempu celkové-
ho rozšíření města. 
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Předkládaný příspěvek odpovídá na 
ožehavou otázku, kde budeme při pod-
zimních inventurách majetku kontrolo-
vat tři satelitní vysílačky ANITRA za-
koupené na detailní sledování tažných 
ptáků. V zimě 2021/2022 jimi byli ozna-
čeni tři jedinci káně rousné. 

Nález Československého válečného kříže v Předmostí
Dne 1. 9. 2022 nalezl terénní archeolog 
Muzea Komenského v Přerově  během 
preventivní detektorové prospekce na 
archeologické lokalitě na katastru pře-
rovské místní části Předmostí Česko-
slovenský válečný kříž 1914–1918. Ná-
lez pochází ze svrchní úrovně orniční 
vrstvy. Stav zachování nalezeného 
předmětu lze označit za velmi dobrý.  

Zdenek Schenk

Válečný kříž představoval vojenské stát-
ní vyznamenání udělované příslušníkům 
československých a spojeneckých vojsk 
za osobní statečnost před nepřítelem, ús-
pěšný čin výkonný nebo velitelský a jiné 
záslužné bojové činy, při kterých byli vy-
staveni nebezpečí života nebo život 
obětovali. Byl určen osobám bojujícím na 
frontách I. světové války, zejména v řa-
dách Čs. zahraničího vojska – legiích. 
V souvislosti s válkou o Slovensko v roce 
1919 mohl být udělen po úpravě stanov ta-
ke osobám za “statečné činy při osvobo-
zování Slovenska”.
Vyznamenání bylo zřízeno dekretem pro-
zatimní vlády Československé republiky 
v Paříži dne 7. listopadu 1918. V udíleném 
dekretu stojí: “VLÁDA ZEMÍ ČESKO-
SLOVENSKÝCH NA ZÁKLADĚ VÝNOSU  
ZE DNE 7. LISTOPADU 1918, NA ZÁKLA-
DĚ VÝNOSU MINISTERSTVA VÁLKY  ZE 
DNE 8. LISTOPADU 1918 A DOKLADU 
VRCHNÍHO VELITELE UDÍLÍ VÁLEČNÝ 
KŘÍŽ.“
Kříž byl ražen z bronzu. Tvoří jej čtyři vzá-
jemně prolínající se kruhy, na nichž jsou 
patrné reliéfy zemských znaků Čech, 
Slovenska, Moravy a Slezska. Na rubu vy-
znamenání jsou v těchto kruzích umí-
stěny lipové trojlístky. Ve středu se na-
chází plastické iniciály CS.
Rozměry kříže jsou následující: 37x37 
mm. Jeho hmotnost činí 22,43 g. Povrch 
předmětu byl pokryt světle zelenou pa-
tinou. Nad vrcholem kruhu se znakem 
českého lva je dochován nálitek s otvo-

rem, kterým procházel kroužek k upev-
nění stuhy, jíž byl kříž původně opatřen. 
Stuha byla červená se svislými bílými 
proužky.
Tvorbě návrhů státních a vojenských vy-
znamenání pro budoucí Československo 
se věnoval slavný český malíř Josef 
Kupka (1873–1957), který stál za prvotním 
výtvarným řešením. Za autora finální po-
doby válečného kříže je považován 
francouzský  sochař a malíř Antoine Bour-
delle (1861–1929), který pracoval mimo ji-
né v ateliéru legendárního sochaře Au-
gusta Rodina (1840 –1917).
Nalezený exemplář ve své době nejvyš-
šího vojenského vyznamenání Česko-
slovenského válečného kříže 1914–1918 
v Předmostí patří k předmětům, se kte-
rými se v archeologickém kontextu set-
káváme vzácně. Popisovaný archeolo-
gický nález obohatí sbírky Muzea Ko-
menského v Přerově. 
  

Nalezený Československý válečný kříž 
po primárním laboratorním očištění. 
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Podoby edice Smaragd v průběhu let 

V minulém čísle Zpravodaje jsme se 
v první části našeho článku zabývali po-
zvolným návratem detektivky mezi po-
volenou literaturu, a zároveň paradoxně 
vzniklou situací, kdy nouzová řešení, za-
příčiněná nedostatkem kartonu na des-
ky, vedla ke vzniku oblíbených sešito-
vých edic detektivek šířených prostřed-
nictvím PNS (Poštovní a novinové služ-
by). Vznikly tak edice Saturn, Magnet, 
Napětí či Signál, které díky nízkým ná-
kladům na výrobu i distribuci mohly vy-
cházet ve velmi vysokých počtech vy-
daných kusů.
Markéta Straková

Čtení (nejen) na dovolenou II. 
Detektivky vycházející v knižních edicích 

Jak na tuto oblibu – a konkurenci – reago-
vala ostatní nakladatelství a edice váza-
ných knih?
Snaha nakladatelů mít i svou vlastní po-
pulární edici, která by na rozdíl od řady 
jiných publikací byla zároveň komerčně 
úspěšná, se týkala všech nakladatelství 
a vydavatelství od regionálních po celo-
státní. Všichni se také snažili, aby jejich 
edice byly typické a typograficky jasně 
rozeznatelné – a jako takové se čtenářům 
nesmazatelně vtiskly do povědomí.
Začneme těmi nejznámějšími a vizuálně 
nejvýraznějšími.

Smaragd
První poúnorová vázaná čistě detektivní 
edice vznikla v nakladatelství Mladá 
fronta – graficky i designově nezaměni-
telný Smaragd. Jako první titul v ní v roce 
1958 vyšly souborně tři kratší prózy R. L. 
Stevensona pod názvem Podivný případ 
doktora Jekylla a pana Hydea podle ti-
tulní z nich (další obsažené jsou: Mark-
heim a Kumpáni). Sám editor svazku Jiří 
Němec je označil spíše za „strašidelné“, 
byť právě tímto druhem literatury v do-
slovu obhajuje otevření detektivní edice. 

 Její zaměření přitom vymezuje jen velmi 
vágně, ale má podle něj „přinášet dobrou 
detektivní četbu.“ Ještě týž rok pak v edici 
Smaragd vyšla již čistě detektivní Série 
C-L Eduarda Fikera (proslavená později 
filmovým zpracováním z r. 1970 pod náz-
vem Na kolejích čeká vrah s Jiřím Sová-
kem a Jaromírem Hanzlíkem v rolích vyše-
třovatelů); v následujícím roce Vachkova 
Černá hvězda a Pět malých prasátek Aga-
thy Christie… Každý rok v letech 1958–
1993 pak Smaragd přinášel nejméně tři, 
ale spíše 4–5 titulů domácí i překladové 
produkce: od klasiků žánru (Agatha Chri-
stie, Erle Stanley Gardner, Dashiel Ha-
mett), soudobých tvůrců střední a mladší 
generace (Ed McBain, Dick Francis, Ja-
mes Hadley Chase, Ross Macdonald, Sé-
bastien Japrisot, Robert L. Pike, Rex Stout 
aj.) a mimo povinných představitelů vý-
chodoevropských literatur českým čtená-
řům poprvé zprostředkoval kupříkladu 
švédské detektivky populární dvojice 
Maj Sjöwallová a Per Wahlöö. Hojně za-
stoupenou českou tvorbu reprezentovaly 
knihy Eduarda Fikera či Emila Vachka, 

Pokračování na další straně
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Proměny Čtení na dovolenou – od počátků 
až po nejslavnější vzhled

Části kožené boty vyzvednuté z úrovně 
odpadní vrstvy z přelomu z období raného 

novověku. 

z mladších generací zde v šedesátých le-
tech publikovali Pavel Hanuš, Pavel Šol-
tész, Josef Škvorecký a Jan Zábrana, po-
zději Václav Erben, Pavel Hejcman, Bře-
tislav Hodek, Eva Kačírková, Josef Klíma, 
Josef Nesvadba, Hana Prošková, Vladimír 
Přibský aj. Smaragd se brzy stal patrně 
nejoblíbenější edicí detektivek na čes-
kém trhu. Dočkal se celkem 132 svazků, 
posledním byl román francouzského 
autora F. Hoëho Klamné zločiny v roce 
1993.
Od prvních svazků si edice držela svou 
charakteristickou značku – na českém 
nakladatelském trhu jedinečnou – zele-
ně tónovanou barvu stránek. Kdo si něk-
dy u vody zapomněl sluneční brýle, jistě 
tuto strategii ocenil.  Zelenou barvu měla 
i spodní plátěná vazba doplněná o logo 
znázorňující vybroušený drahokam. For-
mát knih i grafika svrchních obálek se 
zpočátku měnily – od r. 1968 však i přebal 
získal nepřehlédnutelný zelený odstín 
(zpočátku tmavší, později světlejší) s lo-
gem edice na spodní straně hřbetu knihy. 
V souvislosti s odstíny zelené barvy se na-
bízí otázka, zda se tvůrci neinspirovali 
slavnou světovou brožovanou edicí Pen-
guin, v níž řada detektivní má právě ze-
lený odstín… Zajímavostí pak je, že i zave-
dená vázaná edice jako byl Smaragd, v le-
tech 1976–1977 experimentovala s brožo-
vanými vazbami.
Oblibu této edice stvrdilo počátkem 21. 
století nakladatelství MOBA, které napo-
dobilo charakteristickou zelenou barvu 
obálek (ale ne už vnitřních listů) a s úspě-

chem začalo vydávat reedice i novinky 
českých autorů.

Čtení na dovolenou
Čtení na dovolenou byla knižní edice 
v úplném počátku vázaných, ale později 
výhradně brožovaných knih menšího for-
mátu, které vycházely od roku 1968 do ro-
ku 1992 v nakladatelství Odeon. Již název 
edice napovídá, že se zaměřovala hlavně 
na „oddychovou literaturu“, zejména na 
humoristické romány, detektivní a krimi 
příběhy, v menší míře zde vycházely i ně-
které další literární žánry, např. vědec-
kofantastická literatura, dobrodružné 
a vzpomínkové knihy ap. V souladu s tím 
byl zvolen menší formát knih (cca 19×13 
centimetrů) a průměrný stránkový rozsah 
jednotlivých titulů se většinou pohyboval 
okolo 200 stran nebo jen mírně nad touto 
hranicí.

Zpočátku knihy graficky upravoval Zde-
něk Seydl s využitím ilustrací Heleny 
Zmatlíkové. Brožované výtisky postupně 
do roku 1976 upravovalo několik grafiků: 
Jaroslav Sůra, Milan Kopřiva, Jaromír Va-
loušek, Jiří Šalamoun. Obálky těchto svaz-
ků jsou hodnoceny jako velmi pěkné, chy-
běl jim však jednotný grafický styl, který 
by edici charakterizoval. Nejdéle se pak 
o úpravu edice starala dvojice grafik Mi-
loslav Fulín a ilustrátor Adolf Born – od ro-
ku 1977 až do roku 1991, několik svazků 
nepravidelně již dříve. V horní části před-
ní stránky obálky bylo vždy jméno autora 
a název knihy napsaný majuskulemi. Vle-
vo od tohoto textu, který byl nahoře i dole 
ohraničen vodorovnou grafickou linkou, 
bylo umístěno logo edice. Logo se sklá-
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Pokračování na následující straně

dalo z obvykle červeně, ale často i žlutě 
vyplněného kruhu, okolo tohoto kruhu byl 
umístěn nápis „Čtení na dovolenou“ tak, 
že logo připomínalo sluníčko s paprsky 
(jako symbol dovolené). Na zbylé ploše 
přední strany obálky byla umístěna Bor-
nova ilustrace, většinou černobílá na bí-
lém pozadí. Celkově bylo využití barev 
minimalistické: zpravidla jen 2 až 3 barvy. 
Tato jednotná úprava obálky se pro edici 
stala typickou a většina čtenářů si vybaví 
právě ji.
Na úspěchu knih této edice se významně 
podíleli renomovaní překladatelé (z an-
gličtiny to byli např. profesor anglické li-
teratury Martin Hilský, Jaroslav Kořán, 
velký znalec detektivního žánru Franti-
šek Jungwirth, Radoslav Nenadál, Anto-
nín Přidal či Jan Zábrana). Vzhledem k to-
mu, že nakladatelství Odeon se celkově 
zaměřovalo na překladovou literaturu, 
i v této edici (až na jeden svazek) vychá-
zela výhradně zahraniční literatura. 
Jednotlivé svazky knižní edice bohužel 
nebyly číslovány a počet vydaných titulů 
se tak podle různých zdrojů liší – neju-
celenější seznam však, zdá se, podává 
Národní knihovna: 123 knih. 

Detektivky se ve velkém počtu objevova-
ly i v jiných šířeji zaměřených edicích‚ 
a to většiny tehdejších nakladatelství.
V rámci Mladé fronty to byla beletristická 
edice Kapka (Knihovna pro každého) 
přinášející levné knihy kapesního formá-
tu, v tomto případě brožované. Kapka po-
stupně formovala svou tvář a přes původ-
ní záměr přinášet levně klasické tituly 19. 
a první poloviny 20. století a soudobou 
světovou literaturu, se následně výrazně 
orientovala na populární žánry – vychá-
zelo zde sci-fi zahraničních i českých au-
torů (např. R. Bradbury, S. Lem, J. Nesvad-
ba, J. Weiss), špionážní román (A. Ada-
mov, K. Fabián, G. Greene), humoristická 
literatura (J. Brdečka, A. Gregor, S. Lea-
cock, M. Švandrlík, W. Saroyan aj.), od 
konce sedmdesátých let přibývaly pře-
klady světových bestsellerů (Roald Dahl, 

Arthur Hailey, John Updike, Kurt Vonne-
gut), – a co nás nejvíce zajímá: velice hoj-
ně byla zastoupena detektivní próza (R. 
Chandler, E. Fiker, E. Petersová, G. Sime-
non; z českých autorů Emil Vachek, Jan 
Zábrana, Eva Kačírková, Jan Klíma, Hana 
Prošková aj.).
Počátkem šedesátých let se z brožované 
Kapky vydělila její vázaná ilustrovaná řa-
da (1960–1970, 45 sv.), která se vrátila 
k původnímu záměru levné edice klasic-
kých děl české i světové literatury; kro-
mě reedic tu však některá světová díla vy-
šla v úplně prvním českém vydání; v rám-
ci tehdejší soudobé diskuse o znovuobje-
vovaném díle Franze Kafky pak v Kapce 
dokonce vyšel jeho román Zámek.
Koncem šedesátých let vznikla též nebe-
letristická větev Kapka 3 – Volná řada – 
Literatura faktu (1967–1970, 16 sv.), v níž 
vycházely práce věnované politickým dě-
jinám 20. století, především válečným 
událostem a vojenským konfliktům (vy-
lodění v Normandii, norimberský proces, 
kubánská krize).
Edice Kapka vycházela v letech 1957–
1992 a celkem v ní vyšlo 231 svazků.
Zpočátku pro ni byl charakteristický vý-
razný design se světle tyrkysově zbarve-
nými pruhy na brožovaném hřbetě (rov-
něž se zde nacházelo číslo titulu v edici) 
a výraznou černou ilustrací na přední 
straně, doplněnou kromě základní světle 
tyrkysové už jen o druhou doplňující bar-
vu; později pruhy i tyrkysová vypadly a zá-
kladními barvami se staly žlutá a hnědá.
Od 70. let byl vnější vzhled výrazně změ-
něn a pro Kapku se stal charakteristický 

Nepřehlédnutelný design edice Kapka 
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Edice Omnia a její grafický vzhled

černobílý základní design obálky s lo-
gem kapky, které se navíc opakuje i na 
hřbetě knihy (tam vždy bílá kapka v čer-
ném pruhu). Kresba na obálce pak zůstá-
vá minimalistická, výrazné černé kontury 
doplněné jen několika barvami. Tento 
vzhled měla Kapka i ve vázané knižní po-
době.

Omnia
Omnia byla knižní edice zčásti vázaných 
a zčásti brožovaných knih menšího for-
mátu, které vycházely od roku 1967 do 
roku 1996 resp. 1997 (vročení 1997 má jen 
jeden svazek) v nakladatelství Svoboda. 
Šlo o jednu z profilových edic naklada-
telství, převažovala překladová literatura, 
ale zastoupeny byly i knihy českosloven-
ských a českých autorů. Zaměření edice 
bylo velmi široké: kromě detektivní a kri-
mi literatury zde vycházely další žánry 
beletrie – dobrodružná a vědecko-fan-
tastická literatura, klasický i soudobý ro-
mán, ale také literatura faktu. Celkem 
bylo v této edici vydáno přes 300 knih. 

Přebal, vazbu a typografickou úpravu vel-
kého počtu svazků navrhl Milan Jaroš, 
edice si tak po většinu doby zachovávala 
jednotnou grafickou úpravu a formát. Pro 
tuto úpravu bylo po dlouhou dobu cha-
rakteristické rozdělení přední strany 
obálky do tří graficky odlišených různě 
velkých vodorovných obdélníků – pro ti-
tul knihy, jméno autora a ilustrační ob-

rázek. V rámečku se jménem autora se 
pak vždy nacházelo logo edice Omnia. 
Rozdělení bylo odlišeno barevně nebo 
pomocí černých rámečků. Barevné prvky 
se pak v pruzích opakovaly i na hřbetě 
knih. Počátkem 80. let se grafické pojetí 
nepatrně změnilo – charakteristické ob-
délníky zůstaly, vypuštěn však byl bílý 
podklad a rozdělení přední strany obálky 
na několik různě velkých a širokých ob-
délníků bylo nyní členitější – a vždy gra-
ficky pomocí tenkých čar. Zcela vlevo 
(svisle podél hřbetu) bylo úzké pole na 
výšku, v němž dole bylo umístěno logo 
edice Omnia. Nahoře v rámci tohoto pole 
(opět svisle, otočeno o 90 stupňů proti 
směru hodinových ručiček bylo jméno 
autora, přičemž křestní jméno bylo drob-
ným písmem, příjmení bylo mnohem vět-
ším a výraznějším písmem, ale minusku-
lemi. Zbytek obálky byl rozdělen do tří 
nestejně velkých polí pod sebou, oriento-
vaných vodorovně. V horním poli byl zpra-
vidla vybraný citát z textu knihy. V pro-
středním úzkém poli bylo vodorovně jmé-
no knihy a v největším dolním poli byla ilu-
strace, která ovšem přesahovala (méně 
důležitými části) i do ostatních polí a až 
do okraje. Nápis „Nakladatelství Svobo-
da“ byl opět svisle, zpravidla zcela vpra-
vo dole, někdy byl ovšem umístěn i vlevo, 
vedle loga Omnia. Zpravidla tehdy, když 
autorů bylo více a levé pole proto muselo 
být širší. Typografickou úpravu někte-
rých svazků, zejména po roce 1990, vytvo-
řili jiní grafici, především Jan Jiskra nebo 
Miloslav Žáček. Jako zajímavost lze uvést 
knihu Futurologický kongres z roku 1977 
od Stanislava Lema, ve které byly použity 
původní ilustrace autora.

Spirála (ČS spisovatel)
První svazek cenově přístupné edice Spi-
rála (1964–1995, 225 sv.), která byla distri-
buována jak v knihkupecké síti, tak pro-
střednictvím Poštovní novinové služby, 
vyšel v polovině šedesátých let. Knižnice 
se soustředila převážně na populární 
a do jejího programu byly ponejvíce zařa-
zovány původní i překladové tituly růz-
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norodého charakteru, předpokládající 
určitý komerční úspěch. Vycházela zde 
beletrie česká (K. Čapek, J. Nesvadba, 
Z. Pluhař, V. Stýblová, J. Švejda) i světová 
(F. S. Fitzgerald, J. Steinbeck), cestopisné 
črty (M. Holub, J. Werich), populárně-his-
torická literatura a literatura faktu (M. Iva-
nov, K. Sklenář, V. Šolc), knihy věnující se 
zkoumání záhadných historických i pří-
rodních jevů (L. Souček) i překladová sci-
ence-fiction (S. Lem). A samozřejmě ve 
velkém počtu detektivní próza původní 
(M. Brůhová, V. Erben, E. Kačírková, J. Klí-
ma, J. Marek, H. Prošková, E. Vachek) 
i přeložená (E. S. Gardner, R. Chandler, 
A. Christie, G. Simenon, R. Stout).
Také edice Spirála měla svůj nezamě-
nitelný design – především to bylo vý-
razné černé logo dvojité spirály, vytvá-
řející tak zároveň písmeno S.  To se zpo-
čátku objevovalo nejen na přední straně 
obálky (v pravém dolním rohu), ale také 
nahoře na hřbetu knihy. Ten byl barevný – 
a barva korespondovala s grafickými de-
taily černobílého obrázku na obálce. 
V 70. letech se vzhled edice nepatrně 
proměnil – celkově v něm dominovala bí-
lá barva, na hřbetu knihy zůstal jen ba-

revný pruh, který korespondoval s bar-
vou obdélníku, v němž bylo v pravém hor-
ním rohu obálky umístěno bílé logo, titul 
knihy a jméno autora. Z hřbetu knihy 
v tomto období logo zmizelo a vrátilo se 
tam až v 80. letech, kdy byl zvolen nový 
design celobarevných obálek s barev-
nou fotografickou koláží.
Jako perličku lze uvést, že v roce 1971 Spi-
rála přinesla českým čtenářům dete-
ktivku Třetí dívka A. Christie v obrov-
ském nákladu140 tisíc výtisků – který byl 
okamžitě rozebrán, takže hned v roce 
1977 vydala Spirála Třetí dívku znovu, 
v novém vydání (nikoliv reedici) a to v ná-
kladu 70 tisíc výtisků. Tehdejší cena kni-
hy byla 15 a 17 korun.

Nakladatelství Naše vojsko, které bylo 
hlavním zásobovatelem trhu v oblasti de-
tektivek šířených PNS, pro knižní trh ve 
stejné době připravilo hned několik edic: 
ve spolupráci se Svazem protifašistic-
kých bojovníků edici Stopa (1968–1979, 
20 sv.), v níž vycházely původní i přelože-
né detektivní příběhy; dále edici Eso 
(Edice statečnosti a odvahy, 1968–1993, 
124 sv.), zaměřenou na populární a od-
dechovou literaturu, kde zpočátku vychá-
zely příběhy válečné a špionážní, později 
se zájem edice opět rozšířil především 
na dobrodružnou a detektivní prózu. Cha-
rakter Esa byl v sedmdesátých a osm-
desátých letech v mnoha ohledech shod-
ný s populární sešitovou řadou Magnet, 
a to jak z hlediska tématického, tak z hle-
diska autorského zázemí obou edic (V. Fi-
ala, J. Glückselig, R. Kalčík, J. Procházka 
ad.). Dalo by se říci, že co se osvědčilo na 
stáncích PNS, bylo posléze vydáno i pro 
čistě knižní trh. Branná a bezpečnostní 
tematika a kriminální případy často 
vycházející ze skutečných událostí byly 
náplní edice Mars (1967–1990, 41 sv.), 
kde zpočátku publikovali P. Pašek, L. Sou-
ček, J. Šikl či V. Škutina. 

V nakladatelství Melantrich byla detek-
tivnímu žánru vyhrazena knižnice Gong 

Různé podoby edice Spirála – charakteristické 
S však bylo nepřehlédnutelné
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1969–1997, 68 sv.), v níž vycházely romány 
autorů českých (mj. P. Hejcman, E. Fiker, 
P. Kraus) i světových (E. S. Gardner, P. 
Cheyney, A. Christie, G. Simenon, M. Wal-
tari aj.). Velikostně se jednalo o nejmenší 
z edic, opravdu kapesní, s brožovanými 
knížkami formátu malého sešitku (11x
17cm). Graficky byly obálky edice Gong 
vždy výrazně černobílé, s jednou dopl-
ňující barvou (v koláži obrázku a pruhu na 
hřbetě). Dole na hřbetu bylo vždy umís-
těno i číslo titulu v edici. Nezaměnitelné 
kromě velikosti bylo i velké G, které vy-
tvářelo rám kolem celé přední strany 
obálky – to bylo buď černé anebo právě 
v té třetí doplňující barvě.

Stranou nezůstala ani různá Krajská 
nakladatelství. Vlastní detektivní řadu si 
založilo např. severočeské nakladatelství 
Dialog – na konci 60. let zde vznikla nová 
edice Labyrint, která vedle překladů vy-
dávala i původní české detektivky: po-
prvé zde publikoval své později až kul-
tovní detektivky Jaroslav Velinský (známý 
také pod přezdívkou Kapitán Kid). Ač se 
náklady knih Dialogu v tomto období ob-
vykle pohybovaly mezi 800 až 3000 vý-
tisků, výrazně vyšší byly právě u titulů edi-
ce Labyrint (10 000 – 65 000).
Detektivky vydával i brněnský Blok, os-
travský Profil a mnohá další krajská na-
kladatelství  – a i když nezavedla vlastní 
edice, postupně se tu vyprofilovalo mno-
ho zajímavých regionálních autorů – v Plz-
ni H. Dvořáková, v jižních Čechách 

M. Brůhová, ostravský Profil dodal do ce-
lostátního povědomí Jaroslava Netoličku 
(původního a dlouholetého pracovníka 
SNB). Stejně jako v případě J. Velinského 
pak platilo, že další knihy autoři posléze 
vydávali už povětšinou v celostátních na-
kladatelstvích (anebo v obou). Nebylo ani 
výjimkou, že takto zavedený autor publi-
koval ve všech známých detektivních 
edicích, jak si zvídavý čtenář už asi sám 
povšiml.
Z celostátních nakladatelství je pak třeba 
zmínit ještě nepojmenované, ale graficky 
vyhraněné a rozpoznatelné brožované 
edice detektivek, které mělo například 
nakladatelství Vyšehrad, ale rovněž i Mla-
dá fronta souběžně s řadou Smaragd (by-
lo laděno taky hodně do zelena, na hřbe-
tech publikací pak byl charakteristický 
barevný puntík).
A na úplný závěr pak naznačím ještě je-
den směr, kterým je možné zaměřit další 
čtenářský či badatelský zájem: nakla-
datelství Melantrich také vydávalo 
periodický tisk – noviny Svobodné slovo, 
v jejich sobotní příloze Ahoj na sobotu (tý-
deník) se často objevovaly knižně ne-
vydané kriminalistické prózy. Další vy-
cházely v časopise Květy, Vlasta nebo Na-
še rodina. Desítky původních detektivek 
a kriminálních románů z oné doby tak 
dnes unikají větší čtenářské pozornosti…

VÝZVA!
Máte-li doma některé 
ze starých detektivek, 

nevyhazujte je!
Přineste je k nám do 
muzejní knihovny!

Knihovna Muzea 
Komenského, Horní nám. 21 

(anebo je můžete nechat
 na pokladně zámku)

knihovna@prerovmuzeum.cz
tel: 581 738 285

Grafická úprava obálek Edice Gong
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Od sv. Vendelína pastvinou celá krajina 
V dalším pokračování našeho „ka-
menného nebe“ se vzhledem k roční-
mu období přímo nabízí představení 
svatého Vendelína (svátek slaví 20. říj-
na). Osobně mu říkám „valašský svě-
tec“, neboť k jeho nejčastěji zobrazo-
vaným atributům patří ovečka. Jak ta-
ké jinak, vždyť je především patronem 
pastýřů a chovatelů dobytka.

Lubomír Vyňuchal

Co praví legenda
Svatý Vendelín (552 – cca 617) pocházel 
ze Skotska, pravděpodobně z královs-
kého rodu. Byl vychován biskupem a ja-
ko dvacetiletý mladík podnikl pouť do 
Říma. Zde přijal papežské požehnání 
a poté zamířil na sever, kde se jako pou-
stevník usadil v lesích v oblasti Trevíru 
(Trier). Z počátku přežíval pouze díky 
milodarům a sběru lesních plodů, ov-
šem na popud místního šlechtice přijal 
práci pastýře dobytka. Jeho chlebodár-
ce mu v prvních dnech služby příliš ne-
důvěřoval, což navíc prohloubilo i jejich 
setkání poměrně daleko od vyhraze-
ných pastvin. Tím místem byla vzdálená 
hora, kam se poustevník, doprovázený 
stádem, často chodil modlit. Pán nejprve 
zvažoval, zda jej pro nespolehlivost 
ihned nepropustí. Svěřený dobytek však 
neobyčejně prosperoval a v určený čas 
byla zvířata vždy zpátky ve stájích. Karta 
se tedy obrátila a namísto vyhazovu mu 
byla vystavěna poustevna. Jeho zbožnost 
i pracovitost neušla pozornosti benedik-
tinských mnichů z blízkého kláštera 
v Tholey, kteří jej po čase oslovili a poslé-
ze, již jako člena řádu a vysvěceného 
kněze, také zvolili opatem. Proslul jako 
osoba s mimořádnou pokorou a vírou 
a bylo mu také připisováno odvrácení 
morové nákazy. V klášteře nakonec sva-
tý Vendelín také umírá a legenda zazna-
menává rovněž jeho posmrtný příběh. 
Tělo totiž nešlo pohřbít do země, každé 

ráno rakev s ostatky ležela zpátky vedle 
hrobu. Mniši ji nakonec naložili na káru 
taženou voly, kteří, aniž by spřežení něk-
do ovládal, tělo odvezli na vrchol oné 
osudové hory, kam se chodíval modlit. 
Teprve zde našel světec klid. V roce 
1360 byl nad hrobem vysvěcen chrám, 
který se v následujícím století rozšířil, 
a nakonec se malý svatostánek proměnil 
v baziliku sv. Vendelína (v roce 1960 pa-
pežem povýšen na baziliku minor). 
Střední věž dostala r. 1753 barokní báň 
a nyní se nazývá cibulová (výška 69 m). 
Také největší z 6 zvonů je zasvěcen sv. 
Vendelínovi. Archa s kostmi světce se 
nachází za reredem hlavního oltáře 
a střed chóru zaujímá výstavní náhrobek 
z r. 1400, který je po stranách vyzdoben 
polychromovanými reliéfy s postavami 
apoštolů, včetně reliéfu světce. Horní 
část kryje bronzová deska s plastikou le-
žícího sv. Vendelína, který má ruce se-

Přerov – Kozlovice
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nputy na prsou a u jeho hlavy stojí tři ov-
ce (desku vytvořil r. 1924 sochař Georg 
Busch). Při zvláštních příležitostech 
slouží tento náhrobek jako stůl pro posta-
vení archy s ostatky světce. Za uctěním 
jeho památky dnes míří tisíce poutníků 
do města St. Wendel (německé město 
spolkové země Sársko ležící na řece Bli-
es asi 40 km severně od krajského měs-
ta Saarbrückenu), případně absolvují 
také 15 km dlouhou poutní cestu do opat-
ství Tholey.

Strážce nákupní zóny
Ale nyní zpátky k domovu. Co myslíte, 
máme v Přerově a jeho blízkém okolí ně-
jaké drobné sakrální památky souvise-
jící s tímto světcem? Za jedinou kamen-
nou sochou v katastru města se musíme 
vydat k nákupní zóně na Želatovské 
ulici. Je to docela zajímavé, poblíž chrá-
mu konzumu, kde každý den nakupují ti-
síce lidí, stojí socha světce, o jejíž exi-
stenci má povědomí jen malé procento 
obyvatel města. Ale není se čemu divit, 
vždyť místní internetové stránky i strý-
ček „Google“ či dokonce portál „ma-
py.cz“ vám to rozhodně neulehčí. Navíc 
té skryté symboliky je tady víc než dost. 
Světec stojí přímo naproti vchodu do 
Kauflandu (u hlavní cesty nedaleko 
přechodu pro chodce nad kruhovým ob-
jezdem), hlavu má obrácenou k nebi 
(resp. do koruny stromu), jakoby nevě-
řícně meditoval nad raketově rostoucími 
cenami potravin (ostatně je to původem 
Skot) a prosil Boha, ať už se ta inflace 

a neustálé zdražování konečně zastaví. 
Jeho vizáž dnes odpovídá poněkud zane-
dbanému bezdomovci, kterého mech 
zbarvil do zelena a žluté lišejníkové fle-
ky na hlavě také nepůsobí příliš zdobně. 
Bosé nohy a ruka, která dříve svírala ko-
vovou pastýřskou hůl (občas ji dnes na-
hradí nějakým lidumilem dodaná větev) 
rovněž nebudí dojem důstojného světce. 
Snad jen ta ovečka ležící u jeho pravé no-
hy zachraňuje celou situaci a pak samo-
zřejmě také obnovený nápis na čelní 
straně podstavce a letopočet vzniku na 
té protější (1854). Kdysi stával zcela osa-
mocený v polích poblíž cesty, ovšem jak 
se Přerov ve 20. století postupně rozrů-
stal, najednou měl za zády paneláky.

Ke cti a chvále svatého Vendelína
Vždy o Vánocích či o hodových slavnos-
tech se pro veřejnost otevírá také kaple 
svatého Vendelína, kterou najdete na 
návsi v Kozlovicích, což je místní část 
Přerova. Vystavěna byla v roce 1876 na 
místě bývalé zvonice, která padla za 

Kyselovice

Přerov 
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oběť rozsáhlému požáru v roce 1872, kdy 
lehlo popelem i několik dalších stavení. 
Ve výklenku nad vstupním portálem 
můžete spatřit štukovou sochu světce 
s ovečkami a o Vánocích uvnitř bývá vy-
staven místní betlém s desítkami figur 
z lipového dřeva od řezbáře Jana Vinc-
kera z Teplic nad Bečvou. Vlevo od vstu-
pu do kaple stojí sousoší Kalvárie. 
V květnu na májovou pobožnost a v říjnu 
na svátek sv. Vendelína se zde konají 
rovněž poutní mše. O kapli se vzorně sta-
rá místní osadní výbor.
Další kaple se stejným zasvěcením byla 
na Přerovsku vystavěna poměrně ne-
dávno (2017). Za moderním svatostán-
kem můžete zamířit do obce Osek nad 
Bečvou. Stojí severovýchodním směrem 
u polní cesty na okraji remízku, vlevo od 
dálnice Přerov – Lipník nad Bečvou a že-
lezničního koridoru na Ostravu. Donáto-
rem i stavebníkem byl místní rodák La-
dislav Koutný (stavební inženýr a bývalý 
vysokoškolský pedagog) a samotný ná-
vrh je dílem brněnského studia Pelčák 
a partner architekti. V tomto případě se 
jednalo o uctění památky vlastních před-
ků, neboť kapli vystavěl vnuk jako připo-
mínku svého dědečka (Vendelína Vacu-
ly), který zde před nástupem komunistů 
k moci hospodařil a vysázel také původ-
ní příjezdovou třešňovou alej. Stavba 
dokonce stojí doslova na půl cesty mezi 
dvěma rodinnými grunty v Radvanicích 
a Oseku. Orientovaná kaplička na ob-
délníkovém půdorysu je vystavěna z še-
dobílého litého betonu šalovaného do 
kmenů stromů a její východní stranu 
zdobí roseta vyplněná skleněnými ka-
meny (čiré a modré barvy, tzv. harklos – 
odpad při tavení skla). Vlevo od vstup-
ních dveří střechu mírně převyšuje hra-
nolek zvoničky zakončené křížem. Os-
tatně sami  můžete pomocí volně pří-
stupného provazu rozeznít její zvon za-
svěcený svaté Ludmile (připomínka 
maminky pana Koutného), který odlila 
zvonařská dílna Leticie Vránové-Tomáš-
kové z Brodku u Přerova. Drobnou ven-
kovní zajímavostí je také žlábek pro 

Osek nad Bečvou

odvod dešťové vody, který má tvar dvoji-
tého V (iniciály dědečkova jména) a ka-
menná lavička pro odpočinek a rozjímá-
ní. Interiér zdobí opuková socha sv. Ven-
delína od Jiřího Středy, autorkou fresky 
s motivem pasoucích se ovcí pod blan-
kytnou oblohou a letících vlaštovek je 
Hana Puchová. Mimochodem vlaštovky 
vždy byly ptačím symbolem místních 
gruntů. Vnitřní plášť kupole je obložen 
plátkovým zlatem a podlaha ukrývá také 
malou kryptu. K slavnostnímu vysvěcení 
došlo 21. 10. 2017 a postaral se o něj kněz 
a lanškrounský děkan Zbigniew Jan 
Czendlik. Je odsud krásný výhled na ne-
dalekou obec Veselíčko a můžete spat-
řit také hrad Helfštýn či vzdálenou silue-
tu baziliky na sv. Hostýně. V nedalekém 
terénním zlomu pod kaplí bylo obnoveno 
menší jezírko, kde můžete při troše štěs-
tí pozorovat srnky, které se zde chodí na-
pít. Na závěr jen připomenu, že tato 
drobná sakrální stavba získala v r. 2018 
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nominaci na prestižní českou cenu za ar-
chitekturu v soutěži pořádané Českou 
komorou architektů.
Dalším tipem bude kaple sv. Antonína 
a Vendelína v Čelechovicích, což je 
obec ležící 9 km severozápadně od Pře-
rova. Byla vystavěna roku 1825 a kom-
pletní rekonstrukce proběhla r. 2000, bo-
hužel o čtyři roky později (9. 6. 2004) byla 
obec zasažena tornádem, přičemž došlo 
i k silnému poškození kaple (spadly na 
ni dvě mohutné lípy). Díky darům a finan-
ční dotaci se podařilo kapli v r. 2005 
znovu opravit a těsně po svátku sv. Ven-
delína došlo i k jejímu posvěcení. Ani 
zde nechybí před kaplí kamenný kříž 
pocházející z roku 1861. 
Také v Nových Dvorech, místní části Lip-
níku nad Bečvou, narazíte na malou kap-
ličku sv. Vendelína. Byla vystavěna ko-
lem roku 1850 a dnes ji stoprocentně za-
znamená každý motorista projíždějící 
obcí. Kaple je totiž „zaparkovaná“ přímo 
na ulici a svým objemem zasahuje do 
části jednoho pruhu hlavní cesty. Každo-
pádně se k této stavbičce dnes vrátíme 
ještě jednou, neboť jistou roli bude hrát 
i v tradičním „pivním okénku“. Snad jen 
zbývá dodat, že na svátek sv. Vendelína 
se v obci slaví hody. 

Nové Dvory

Dub na Moravě

Sochy a zajímavosti v okolních „past-
vinách“ 
I dnes v této výběrové kapitole zachová-
me abecední pořadí zmiňovaných loka-
lit. Začneme v Dubu na Moravě, konkrét-
ně v poutním kostele Očišťování Panny 
Marie, kde je jeden z barokních oltářů 
na epištolní straně zasvěcen svatému 
Vendelínovi. Oltář je dílem sochaře 
Františka Hirnleho a posvětil jej 21. 8. 
1777 olomoucký sídelní kanovník Karel 
Gottfrid Rosenthal. Na obraze je svatý 
Vendelín spodobněn jako pastýř držící 
otevřenou knihu a zároveň se pravým 
bokem opírá o býka. Temnosvitnou tech-
nikou malby se poněkud vymyká ostat-
ním plátnům bočních oltářů, krajinu v po-
zadí nelze blíže identifikovat. Jeho malíř 
světce oděl do světle hnědých šatů 
s páskem a hlavu mu ozdobil orientální 
čapkou. Samotné plátno po stranách do-
plňují sošky sv. Floriána  a sv. Izidora.
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V Hulíně je svatý Vendelín součástí výji-
mečného pískovcového barokního sou-
soší Kalvárie. Jedná se o ikonograficky 
netypickou, ovšem velmi kvalitní práci 
neznámého autora z roku 1759. Sochař 
zde pod kříž s Kristem umístil právě po-
klekávajícího Vendelína, který se opírá 
o pastýřskou či poutnickou hůl. Čelní 
strana podstavce je opatřena kartuší 
s reliéfem krávy a tří oveček doplněným 
textovou prosbou o přímluvu. Sousoší 
najdete na Záhlinické ulici, téměř napro-
ti brány místního hřbitova.
Jako již několikrát v minulosti, i dnes ne-
můžeme vynechat připomínku 14 barok-
ních soch z poloviny 18. století, které zdo-
bí ohradní zeď farního kostela Povýšení 
Svatého Kříže v Hustopečích nad Beč-
vou. Mezi nimi nechybí ani svatý Ven-
delín v tradičním ikonografickém pojetí. 
Upozorním alespoň na čelní stranu sok-
lu, kterou zdobí mušlová kartuše se zna-
kem Jana Nepomuka Podstatského 
z Prusinovic (1707–1758), císařského ra-
dy a moravského zemského soudce, kte-
rý byl r. 1744 povýšen do hraběcího stavu 
(čtvrcený štít obsahující jelení parohy 
a heraldické figury lvů).

Hustopeče nad Bečvou

V Kojetíně světce spatříte přímo v centru 
na Masarykově náměstí, jehož středo-
bod tvoří bezmála 11 metrový mariánský 
morový sloup se sochou Panny Marie 
Assumpty z let 1704–1705. Po stranách 
sloupu jsou na pilířových podstavcích 
dvě sochy datované rokem 1747 a všech-
ny skulptury jsou navíc ještě chráněny 
do dlažby zapuštěnými kamennými 
sloupky spojenými řetězy. Na pravé 
straně je to svatý Florián a vlevo svatý 
Vendelín – prostovlasý muž držící v levé 
ruce pastýřskou hůl a v pravé rozevře-
nou knihu. Jejich autorství je připisováno 
dílně jednoho z nejvýznamnějších mo-
ravských barokních sochařů 1. poloviny 
18. století. Jedná se o tovačovského ro-
dáka Gottfrieda Fritsche (1706–1750), 
občas uváděného jako Bohumír Frič. Ze-
mřel 6. října 1750 ve svém rodišti a je po-
chován v kryptě místního kostela sv. 
Václava. Zcela jistě znáte i některé jeho 
další práce, namátkou vybíráme sochu 
sv. Amanda na hřbitově v Troubkách, so-
chařskou výzdobu Černé kaple v hole-

Kojetín

Pokračování na další straně
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Blažena a Ladislav Petrášovi

Poslední pozvánka míří do Žeranovic 
u Holešova. Před samotnou obcí v polích 
při silnici od Martinic stojí na hrano-
lovém soklu pozdně barokní sochařská 
práce z r. 1760.  Svatý Vendelín je spodo-
bněn jako prostovlasý muž, dlaň levé 
ruky má položenu na prsou, pěst pravé 
ruky svírá nahoře zahnutou pastýřskou 
hůl, přičemž prostor mezi rukou a tělem 
vyplňuje ještě klobouk. Nechybí ovečka 
ležící na kameni u pravé nohy světce. 

Žeranovice

Pozvánka na Malý ráj
Tohle vyhlídkové místo opatřené la-
vičkou, ležící v nadmořské výšce 641 m 
n. m. v lesích nad obcí Loučka nedaleko 
Vizovic, mě vždycky přitahovalo a je ta-
dy opravdu moc pěkně. Nijak složitě jej 
hledat nemusíte, neboť přes něj pro-
chází modrá turistická značka a leží také 
na trase naučné stezky Vizovické pra-
meny (asi 1 km od rozhledny Doubrava). 
Ještě v r. 2020 si zde na své přišli i milov-
níci historických hraničních kamenů. 

Ten zdejší, s vytesanými velkými písme-
ny HH a letopočtem 1799, stával na po-
mezí Brumovského a Vizovického pan-
ství. Na jaře roku 2021 se po něm slehla 
zem. Poblíž zůstala jen bělobou svítící 
výklenková kaplička sv. Vendelína (dle 
mého spíše tradiční boží muka). V měl-
kém výklenku kaplice spatříte barevně 
vymalovaný reliéf znázorňující blonďa-
tého světce s širokým modrým klobou-
kem a poutnickou holí v ruce. Dřík je 
opatřen ručními nápisy, dokonce na 
třech jeho stranách najdete i připomín-
ku Karla Hynka Máchy. Píše se zde: „Da-
lekáť cesta má! Marné volání!“… pravil 
v Máji velký český básník KHM. A na to 
já rozhodně slyším. Pokud máte potřebu 
sdělit sv. Vendelínovi svou prosbu, bu-
dete potřebovat pouze kousek papíru 
a pero. Na zadní straně dříku je totiž šest 
hlubokých válcových nik, přičemž ta hor-
ní je určená pro vaše vzkazy. Já bych tře-
ba zrovna moc rád věděl, kam se poděl 
onen zmiňovaný kámen.
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Blažena a Ladislav Petrášovi

šovském kostele Nanebevzetí Panny 
Marie, příp. je autorem některých soch 
na proslaveném hřbitově ve Střílkách.
V centru obce Kyselovice poblíž Chropy-
ně střeží svatý Vendelín místní křižovat-
ku a společnost mu dělají dvě ležící 
ovečky. Světec je spodobněn v řádovém 
rouchu a dlouhém plášti s límcem. V le-
vé ruce třímá pasteveckou hůl a pravou 
rukou tiskne ke svému boku objemnou 
knihu založenou prstem. Stojí na vyso-
kém soklu, v jehož středu je v kartuši 
umístěn poměrně nevýrazný reliéf s mo-
tivem trojice pasoucích se krav, nad kte-
rými se vypínají nadýchaná oblaka. Pís-
kovcová kvalitní barokní socha od nez-
námého umělce je datována rokem 1768.
Za velmi pěknou kamennou barokní so-
chou můžete vyrazit také do Pohořelic 
u Napajedel. Zdejší svatý Vendelín v ži-
votní velikosti tentokrát spíná ruce před 
tělem (původně rovněž svíraly hůl). Jeho 
hlavu zdobí pastýřský klobouk a dobové 
roucho je doplněno krátkým pláštěm 
sepjatým na hrudi. Světec stojí v pozici, 
kdy spočívá vahou na levé noze, přičemž 
pravé koleno je vystrčeno dopředu. 
A pokud předpokládáte zvířecí atributy, 
rozhodně budete spokojeni, neboť u pra-
vé nohy sv. Vendelína odpočívá tele 
a u levé pak ovce. Pro úplnost ještě zbý-
vá dodat, že odstupňovanému soklu vé-
vodí basreliéf erbu Lichtenštejnů. Sochu 
najdete u hlavní cesty blízko budovy 
zámku (dnes domova pro seniory). Na 
místní návsi provozují své Včelařství 
u svatého Vendelína manželé Lepkovi. 
Logo s motivem světce najdete na všech 
zde vyráběných včelích produktech. Pro 
nadcházející období doporučuji zejmé-
na medovinu či Vendelínův medový čaj.
Další zastávka míří zpátky na Přerovsko, 
konkrétně do oblasti Záhorské kotliny. 
Obec Soběchleby leží jihovýchodně od 
Lipníku nad Bečvou. Její náves zdobí ba-
rokní socha sv. Vendelína z roku 1764. 
Hůl v levé ruce světce tradičně chybí, 
pravá ruka je zaměstnaná přidržováním 
objemné knihy a u levé nohy opět na-
jdete ležící věrnou ovečku. Na čelní stra-

ně hranolového soklu je v kartuši umís-
těn špatně čitelný reliéf s motivem pa-
stýře a krav na pastvě. Snad vám fotka 
pořízená v zimním čase pomůže navodit 
vánoční atmosféru, neboť světcův klo-
bouk zde navíc doplňuje sněhová čepi-
ce. Poblíž sochy objevíte také sloupek 
s textovou tabulkou, která všechny zá-
jemce stručně seznámí s legendou 
o svatém Vendelínovi.
I Tečovice, obec na Zlínsku, která má ve 
svém znaku svatojakubskou mušli, se 
může pochlubit sochou sv. Vendelína 
z maletínského pískovce. Stojí při ohrad-
ní zdi místního hřbitova, v jehož středu 
stojí raně gotický kostel sv. Jakuba Vět-
šího z 13. století (uvnitř se nachází vzác-
né fresky ze století následujícího). Socha 
světce s tradičními atributy (kniha 
a ovečka) byla v roce 2017 restaurována 
a doplněna o chybějící pastýřskou hůl. 
Dle šlechtického erbu Salm-Neuburgů 
na soklu sochy se její vznik uvádí mezi 
lety 1747–1750.

Soběchleby

Pokračování na následující straně
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Ochránce hradu aneb Rozkaz ten zněl 
jasně…
Nadešel čas představit také jednoho 
muže s brašnou. Nemá sice motorku ani 
helmu (pouze kulatý klobouk) a také už 
řadu let stojí výhradně na cihlové zá-
kladně a kamenném soklu nad svahem 
u hradu Malenovice. Donátory této 
skulptury sv. Vendelína, datované rokem 
1741, byli vlastníci hradu Salm-Neu-
burgové, ostatně basreliéf na soklu zdo-
bí jejich erb. Socha byla poměrně nedáv-
no restaurována (2014) a chybějící a po-
ničené části doplněny. Nicméně iden-
tifikovat zvířátka u bosých nohou světce 
bylo doslova nadlidským úkolem. Osob-
ně se přikláním ke dvěma ovečkám, ale 
někdo zde vidí telátko, jiný zase pejsky. 
Rozhodně si tady pod hradním palácem 
můžete podle libosti lámat hlavu, kdo je 
kdo.

Malenovice

Jen pro doplnění uvedu, že další pod-
hradní barokní sochu sv. Vendelína spa-
tříte i nad řekou Sázavou v Českém 
Šternberku. Velký deskový obraz sv. 
Vendelína od arch. Ondřeje Ševců je 
součástí výklenku trojboké kapličky 
Nejsvětější Trojice na skále proti velké 
válcové věži hradu Křivoklát. Revitali-
zace kaple, dříve nazývané sv. Vende-
lína, včetně nového vysvěcení, proběhla 
v r. 2008.

A to ještě není zdaleka všechno
Ačkoliv sv. Vendelín nepatří, co do počtu 
kamenných soch, mezi světecké favori-
ty, na Moravě a ve Slezsku jeho skulptu-
ry najdete v desítkách obcí. Jen namát-
kou: Bílá Voda, Blatnice pod Svatým An-
tonínkem, Bojkovice, Bolíkovice, Dubňa-
ny, Hrotovice, Němčičky, Popice, Prak-
šice, Račice-Pístovice, Telč, Velehrad, 
Velké Bílovice, Velké Němčice, Velké 
Opatovice a Veselí nad Moravou. Sochy 
sv. Vendelína jsou časté i na západním 
Slovensku, kde má pastevectví dlouhou 
tradici. Příkladem mohou být obce Bra-
tislava-Dúbravka (zde dokonce na Ven-
delínské ulici), Brodské (1907), Kátov 
u Holíče (výklenková kaple), Kopčany 
(1880), Kúty (1907), Lakšárska Nová Ves, 
Močenok (okr. Šala), Palárikovo (1914), 
Rohožník, Topoľčany, Voderady či Zá-
horská Ves (1822). V severní části Bílých 
Karpat, blízko hranic s ČR, stojí v obci Zu-
bák kostel sv. Vendelína z r. 1806. Stej-
ného patrona má i kostelík ve Dvoranech 
nad Nitrou a zdejší farnosti v Ludanicích 
se již před lety podařilo získat relikvii 
světce. Od roku 2007 však existuje na 
Slovensku ještě druhé místo, kde se to 
farníkům také povedlo. Jedná se o kostel 
sv. Vendelína v Zuberci na Oravě a pře-
vzetí úlomku kosti světce odsouhlasilo 
biskupství v St. Wendelu zejména díky 
přímluvě německého kněze Ludwiga 
Stegla. V Mnichově na míru vyrobený po-
zlacený relikviář má podobu zdobeného 
oválku s proskleným kruhovým oknem 
na kalichovitém podstavci. Místní kostel 
byl postaven v letech 1929–1933 podle 
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návrhu významného architekta Milana 
Michala Harmince.
Ale vraťme se zpět do Česka. Pěkná kap-
le sv. Vendelína z r. 1874 stojí také v Ar-
nolci u Polné, rodišti pátera Josefa Tou-
fara (1902–1950), jedné z prvních obětí 
komunistického režimu u nás. Tento 
kněz a učitel, spojený s kauzou čí-
hošťského kříže, má přímo před kaplí od 
letošního července také svou bronzovou 
bustu. Byla odhalena jako připomínka 
120 let od jeho narození a jedná se o dílo 
sochaře Stanislava Müllera. Páter se dí-
vá směrem do interiéru kaple, jejímž byl 
velkým ochráncem. Také místní zvon 
z r. 2007 je zasvěcen sv. Vendelínovi.
Dvě kapličky objevíte i v těsném pod-
hůří Chřibů. Jednu nad obcí Osvětimany 
při cestě na Vřesovice (přelom 18. a 19. 
stol.), druhou přímo v Buchlovicích (vr-
cholně barokní z 1. třetiny 18. stol.). Na 
Ostravsku se malou kaplí z r. 1826 pyšní 
Stará Ves nad Ondřejnicí, resp. její míst-
ní část Košatka a také obec Polanka nad 
Odrou.
Kostel sv. Vendelína najdete v obci Čejč 
ve farnosti Hovorany na Hodonínsku. Je-
dnolodní stavba byla dokončena r. 1731 
a toto vročení najdete i na vstupním por-
tálu. Významná změna se odehrála roku 
1936, kdy bylo zbořeno kněžiště a na je-
ho místě vyrostl přístavek se čtyřbokou 
sakristií. Zajímavý oltářní obraz z doby 
vzniku kostela zobrazuje sv. Vendelína 
čtoucího Písmo. Nejblíže Přerovu je kos-
telík v Třeběticích, jemuž je také vě-
nována další kapitola. V Čechách musíte 
za kostelem zamířit až do Perštejna na 
Chomutovsku, příp. kaple mají v Hum-
polci u Sušice, poblíž Javorné na Šumavě 
(původně stála ve středu zaniklé obce 
Svinná, jejíž pojmenování souviselo 
s chovem prasat) či v Třískolupech 
u Přimdy na Tachovsku. Boží muka sv. 
Vendelína stojí například v Moravanech 
u Kyjova (osada Kameňák), Slavkově 
u Brna či Starovičkách. Krásnou poklonu 
sv. Vendelína z 2. poloviny 18. století mají 
v Ladné na Břeclavsku.

Vendelín je také název části obce Štá-
blovice na Opavsku, případně asi 6 km 
odsud vzdálené samoty mezi Radkovem 
a řekou Moravicí. 

Bolíkovice

Třebětický kostelíček
A nyní slibovaná zastávka v nedaleké 
obci Třebětice, která leží mezi Hulínem 
a Holešovem.
Místní návsi vévodí kostel sv. Vendelína 
z r. 1794, jednolodní neorientovaná stav-
ba s klasicistními prvky o rozměrech 
16,8 x 12 m s klenutými interiéry a před-
sazenou zvonicí. Oltářní obraz je dílem 
holešovského malíře Jana Šedula. Svě-
tec je zde zobrazen v renesančním odě-
vu s dlouhým hnědým pláštěm. O rame-
no má opřenou dlouhou hůl, při pravém 
boku mošnu, na klíně pastýřskou troubu 
a pravé ruce drží klobouk. Pozadí před-
stavuje louka s pasoucím se stádem (ko-
ně a ovce) a kostelík. Z oblohy vykukují 
tři hlavičky andělíčků. 
Na zdejšího kněze, pátera Františka Go-
gelu (1854–1922), který zde působil v po-
sledních letech svého života, odkazuje 
i samotný znak Třebětic. Najdete na něm 
totiž dva červené květy růže, což připo-
míná, že tento duchovní správce byl zá-
roveň významným botanikem, floristou 
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a šlechtitelem (jedna z růží dokonce ne-
se jeho jméno: Rosa Gogelana). Důstojný 
pán patřil nejenom k předním znalcům 
květeny moravských a slezských Karpat, 
ale amatérsky se věnoval rovněž arche-
ologii a své záliby šířil také mezi farníky. 
Vděční místní obyvatelé dokonce po 
jeho smrti (27. 2. 1922) nechali vytisknout 
páterovo nedokončené dílo „Květena 
horstva Hostýnského“. Gogelův proslulý 
„Valašský herbář“ je uložen v Muzeu ve 
Valašském Meziříčí, ostatně plody jeho 
sběratelské vášně představují základ 
zdejší botanické sbírky. Uctít památku 
rodáka z Podhradní Lhoty můžete na tře-
bětickém hřbitově.

Třebětice

Jižně od obce se u polní cesty nachází 
zděná tříboká výklenková kaplička z 18. 
století, která byla v minulém roce kom-
pletně opravena. Ještě letos na podzim 
budou její niky vyzdobeny mozaikami, 
přičemž jeden ze tří zpodobněných 
světců by měl být právě sv. Vendelín. 
V minulosti u kapličky stávala košatá lí-

Třebětice

pa a pověst vypravuje, že její okolí slou-
žilo jako pohřebiště padlých vojáků.
Nakonec však ještě jeden zajímavý tip 
k návštěvě. V sousedních Pravčicích to-
tiž mají poměrně rozsáhlé a celoročně 
otevřené Muzeum zemědělské techniky 
našich dědů, které provozuje Josef Ne-
topil a jeho synové. Najdete jej na jižním 
okraji obce v areálu Pravčické a. s., v těs-
ném sousedství pěstitelské pálenice. 

Mít za paróna Vendelína
Nejprve jsem si říkal, že vytvořit nějaké 
„pivní okénko“ k dnešnímu tématu bude 
opravdu těžký oříšek, ale nakonec opak 
je pravdou. Ostatně když to někdo s pi-
tím onoho zlatavého moku poněkud pře-
žene, existuje takové lidové úsloví „Má 
za paróna Vendelína“, které doslova ří-
ká, že dotyčný se chová jako prase, pří-
padně dobytek.
V předchozím textu jsem slíbil návrat do 
obce Nové Dvory. Místní Novodvorský 
pivovar má totiž ve svém logu zdejší kap-
ličku svatého Vendelína a její motiv na-
jdete také na vybraných etiketách zde 
vařených piv, podtáccích i pivním sklu. 
Mimo kaple obsahuje logo rovněž nápis 
„Dej Bůh štěstí!“ a letopočet vzniku 
(2014). Na stránkách minipivovaru se 
pak dozvíte vše podstatné o místním pi-
vu včetně obrazové přílohy a určitě se 
přitom i pobavíte. Mne třeba zaujal tři-
náctistupňový „Bombarďák“, který při-
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pomíná místního rodáka, Genmjr. i. m. Jo-
sefa Ocelku (1909–1942), který byl tře-
tím čsl. velitelem 311. čsl. bombardovací 
perutě RAF. Ostatně centrálním moti-
vem jeho etikety je obrázek letounu Vic-
kers Wellington, s nímž také létal. Ale to 
je odbočka do úplně jiného nebe, tudíž 
se vrátíme zpět k našemu světci.
Rád doporučím k návštěvě také restau-
rační minipivovar „Cestář“ v Ostružné 
na Jesenicku. Mimo dalších skvělých 
druhů piv zde pravidelně vaří rovněž vá-
noční světlý dvanáctistupňový ochu-
cený medový ležák pod názvem „Dobrý 
pastýř“. Dle mého soudu se za tímto oz-
načením může skrývat také svatý Vende-
lín.

Ostružná

A nyní taková „třešnička na dortu“, která 
nás zavede až do Liberce, resp. jeho 
místní části Nový Harcov. Zde totiž na-
jdete vyhlášený rodinný minipivovar 
„Vendelín“. Ten sice nemá s naším svět-
cem zhola nic společného, neboť je po-
jmenován podle svého zakladatele a zá-
roveň sládka Vendelína Krkošky (návrh 
prosadili jeho přátelé). Tento pán byl 
dlouholetým zaměstnancem vratisla-
vického pivovaru (32 let), jehož provoz 
byl ze dne na den na konci „deva-
desátek“ ukončen. A jelikož vaření piva 
bylo jeho životním osudem, další volba 
měla jasné obrysy. Od roku 1999 zde vaří 
svá spodně kvašená piva a zdejší světlý 
i polotmavý ležák mají rovněž název 
„Vendelín“. Součástí minipivovaru je ce-
loročně provozovaná hospůdka v dře-

věné přístavbě rodinného domu a letní 
zahrada s výčepním okénkem (jinak se 
pravidelně točí také v hospůdce „U Švé-
da“ ve Vratislavicích nad Nisou). A má-
me tu ještě další zajímavosti. Celá tech-
nologie pivovaru je vlastní konstrukce 
pana Krkošky a vodu využívá ze studny 
na zahradě. Navíc stejné pivo z výhradně 
českých surovin (i když pod jiným náz-
vem) se vaří také v zámoří, konkrétně na 
ostrově Roatan v Hondurasu. Pan Ven-
delín jej osobně vybavil, zprovoznil a za-
učil místního sládka. Stalo se tak na žá-
dost jednoho z majitelů hotelového kom-
plexu v Karibiku, kterým byl český emi-
grant a malíř Jiří Maška. Pivovar zde fun-
guje od r. 2004 a má jméno Bay Islands 
Brewery. Samotná pivovarská techno-
logie se nachází v nově postavené bu-
dově, která připomíná malou středově-
kou pevnost. A místní štamgasti i turisté 
si pivo údajně nemohou vynachválit.
Když už jsme se dostali až do Ameriky, 
měl bych pro vaše pobavení ještě jeden 
citát. Jedná se o slova amerického herce 
a komika W. C. Fieldse (1880–1946), 
který pravil: „Každý by měl v něco věřit… 
A já věřím, že si dám ještě jedno pivo.“

Větru, dešti neporučíš…
Začali jsme lidovou pranostikou (název 
článku), tudíž je třeba uzavřít kruh a dal-
šími pranostikami, které se vztahují k 20. 
říjnu, také skončíme. Co třeba tahle: 
„Když Vendelín slzy roní, každou práci 
zajíc honí.“ nebo další meteorologická: 
„Když na Vendelína vítr duje, tuhou zimu 
ohlašuje.“ Osobně vám přeji, ať to Ven-
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delín s tou „čerstvostí“ moc nepřehání, 
neboť pohádková hláška „To nic, to jen 
větříček!“ by následující zimu zname-
nala obrovskou komplikaci pro spoustu 
domácností. Vždyť jak praví hluboká 
moudrost našich předků, kterou ve své 
hlášce proslavil dobrý voják Švejk: „To 
chce klid a nohy v teple, paní Müllero-
vá!“
A při té relaxaci si můžete klidně zazpí-
vat spolu s Ondřejem Havelkou a jeho 
Melody Makers písničku „Vendelíne, co 
děláš“, případně si s dětmi procvičit dvě 
následující logopedické říkanky:

Holka líná u Kolína
hledá kluka Vendelína.

Vendelín je vedle mlýna,
hlídá len a chytá lína.

Vendelínek nebyl líný,
hledal v poli úpolíny,
hledal v poli jetýlek,

lítal jako motýlek.

V podvečer první adventní neděle 27. 
l i s t o p a d u  2 0 2 2  b u d e  v  M u z e u 
Komenského v Přerově slavnostně 
otevřena tradiční výstava „Vánoce na 
zámku“, tentokrát věnovaná jedné z 
nejoblíbenějších hraček na světě – 
plyšovým medvídkům. 
Návštěvníci na ní mohou zhlédnout od 
29. listopadu do 8. ledna 2023 vánočně 
nazdobené zámecké interiéry, kterým 
b u d e  vé vo d i t  s o u k ro m á  s b í rk a 
plyšových medvědů paní Svatavy 
Ryparové z obce Klokočí. Plyšoví 
medvídci si v průběhu sta let své 
existence získali srdce mnoha dětí, a to 
d í k y  s v é m u  m i l é m u  v z e z ře n í  i 
příjemnému materiálu na dotek. Dětské 
návštěvníky tak jistě zaujme množství a 
rozmanitost vystavených medvídků, 
dospělí mohou na výstavě zavzpomínat 
na dětství a pokusit se najít „svého 
medvěda“.
Na vánoční výstavě ale nebude chybět 
ani tradiční tzv. Zbořilův betlém. Název 
získal po svém tvůrci, lidovém řezbáři 
Bedřichu Zbořilovi z Černých Bud u 
Sázavy.  Bet lém by l  vy tvořen  na 
objednávku přerovského muzea v 
letech 1997 – 2009 a tvoří jej 129 figur 30 
cm vysokých, vyřezávaných z lipového 
dřeva. Při tvorbě přerovského betlému 
Bedřich Zbořil  nezůstal pouze u 
tradičních figur ztvárňujících betlémský 
příběh, ale vyřezal postavy znázorňující 
řadu dnes již zapomenutých řemesel i 
výjevy ze všedního života venkovanů.  
Výstava také návštěvníkům tradičně 
nabídne možnost pokochat se krásou a 
o r i g i n a l i t o u  p r a v ý c h  č e s k ý c h 
sk l e n ě n ý c h  vá n o č n í c h  o z d o b  z 
opavského výrobního družstva Slezská 
t vo rb a .  V  rá m c i  d o p rovo d n é h o 
programu bude pro školy probíhat 
edukační program, při kterém si malí 
návštěvníci budou moci vyzkoušet svou 
kreativitu a zručnost při vlastnoručním 
zdobení  skleněných baněk.  Pro 
veřejnost je v prostorách přerovského 
zámku připraveno rovněž malování 
baněk, a to ve dnech 10. a 11. prosince 
2022 od 9.00 do 16.30 hodin.  

Před pěti lety odešel do krajiny, odkud 
není návratu náš kolega, kamarád, 
archeolog, muzeolog Jan Mikulík. 
Zdeněk Schenk

Vzpomínka na muzeologa a archeologa 
Jana Mikulíka (*20. 1. 1956 – †27. 7. 2017)

Narodil se dne 20. ledna 1956 ve Stříteži 
nad Ludinou jako šesté dítě svých rodičů 
Josefa a Marie Mikulíkových. Bylo to prá-
vě rodinné prostředí, které odmala for-
movalo jeho osobnost. Oba rodiče pochá-
zeli ze Stříteže nad Ludinou a podstatnou 
část života věnovali badatelské a vlasti-
vědné práci ve svém rodném kraji. Své 
společné články publikovali na strán-
kách vlastivědných periodik Záhorské 
kroniky a Oderských vrchů. V rodinné 
sbírce uchovávali písemnosti, kroje, 
a rovněž archeologické nálezy z regionu. 
Mezi nimi se nacházely také vzácné ma-
mutí kosti, které obzvláště přitahovaly po-
zornost nejmladšího syna Jana.  
O několik desítek let později si splní svůj 
sen a na dohled od světově proslulé ar-

cheologické lokality v centru Předmostí 
u Přerova se nejen natrvalo usadí v jed-
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nom z dělnických domečků bývalých ci-
helen, ale zároveň bude mít možnost za-
pojit se do záchrany a prezentace archeo-
logických památek na legendárním sí-
dlišti lovců mamutů. Jeho neskrývaným 
přáním bylo stát se archeologem, což se 
také naplnilo. Cesta k tomuto cíli však 
nebyla jednoduchá a jako vystudovaný 
stavař se nejprve věnoval své původní 
profesi, rodině a mnoha jiným zálibám. Ve 
druhé polovině 90. let 20. století se stal 
jedním z prvních iniciátorů obnovení 
prvorepublikového záměru vybudovat 
v Předmostí důstojný památník věnovaný 
slavným nálezům z období mladého pa-
leolitu. Za tímto účelem vypracoval vlast-
ní návrh podoby památníku. Od roku 1998 
spolupracoval s Muzeem Komenského 
v Přerově. 
Od roku 2005 se stal Jan Mikulík terénním 
archeologem Muzea Komenského v Pře-
rově a zároveň asistentem výzkumu u spo-
lečnosti Archaia Olomouc. Od té doby se 
podílel na realizaci stovek záchranných 
archeologických výzkumů na Přerovsku 
i mimo tento region. Věnoval se nejen 
vlastní práci v terénu, ale zároveň tech-
nické přípravě, administrativě, zpraco-
vání výsledků a prezentaci jednotlivých 
akcí.
V roce 2006 byl zahájen dlouho očekáva-
ný archeologický výzkum v místě budou-
cího památníku lovců mamutů. Již před-
stihový archeologický výzkum v místě 
budoucích základů památníku přinesl 
množství nálezů z období mladého paleo-
litu. Archeologové přerovského muzea si 
velmi vážili možnosti spolupracovat s ve-
doucím výzkumu prof. Jiřím Svobodou 
z Archeologického ústavu AV ČR v Brně. 
Slavnostním otevřením Památníku lovců 
mamutů v Předmostí v září 2006 se Janu 
Mikulíkovi splnil jeden z jeho největších 
snů.     
V roce 2007 následoval archeologický 
objev téměř dvoumetrového mamutího 
klu v zahradě bývalé Knejzlíkovy vily 
v Předmostí, na který byl Jan Mikulík ob-
zvláště hrdý. Tento unikátní nález mají 
návštěvníci Muzea Komenského v Přero-

vě možnost vidět v expozici archeologie 
umístěné ve sklepeních přerovského 
zámku. V letech 2007 a 2008 dále proběh-
la rozsáhlá rekonstrukce nádvoří přerov-
ského zámku na Horním náměstí, kde by-
ly odkryty desítky zásadních archeo-
logických situací z období vrcholného 
a pozdního středověku včetně základů 
hradby z druhé poloviny 15. století.                
V roce 2008 dokončil studium muzeolo-
gie na Ústavu archeologie a muzeologie 
na Filozofické fakultě Masarykovy uni-
verzity v Brně. Svoji bakalářskou práci 
věnoval historii školní archeologické 
sbírky a vlastivědné činnosti učitelů 
z Předmostí, jejichž obětavé práce si nes-
mírně vážil.  I díky tomu se v rámci muzea 
i města Přerova intenzivněji zapojil do pří-
prav a realizací různých výstav (např. Ar-
cheologie na hradě Helfštýně 2009, Vý-
jimečný most na výjimečném místě 2010, 
Město Lipník v proměnách staletí 2011, 
Přerov - příběh staré cesty, 2013/2014, Od 
lovců mamutů k cihle, 2015).
Od roku 2009 se přerovským archeologů 
naskytla příležitost navázat na předchozí 
generace badatelů a podílet se na výzku-
mu v areálu Národní kulturní památky bý-
valého cisterciáckého kláštera Velehrad. 
Byla to doslova čest pohybovat se na pos-
vátné půdě velehradského poutního mís-
ta. V průběhu let 2009 až 2014 se podařilo 
odkrýt řadu zásadních archeologických 
situací v souvislosti s projektem „Vele-

Dvojice přerovských archeologů Jan Mikulík 
a Zdeňěk Schenk na dlažbě odkryté 

renesanční uličky Na Marku, po které kráčel 
J. A. Komenský. 
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hrad – centrum kulturního dialogu západ-
ní a východní Evropy“.
Nelze opomenout ani záchranné archeo-
logické výzkumy realizované přerov-
skými archeology v Lipníku nad Bečvou, 
kde se podařilo udělat řadu zajímavých 
objevů, které výrazně posunuly naše do-
savadní poznatky o nejstarší historii toho-
to města. 
Přerované měli možnost se s Honzou Mi-
kulíkem potkávat nejčastěji během ar-
cheologických dohledů realizovaných 
v ulicích našeho města. Ne vždy se jedna-
lo o velkoplošné záchranné archeologic-
ké výzkumy, jaké byly realizovány v Pře-
rově – Na Marku nebo v místě dnešní ob-
chodní galerie na Šířavě.
Nelze opomenout jeho muzeologickou 
činnost na půdě Muzea Komenského 
v Přerově. S chutí se zapojil do mnoha vý-
stavních projektů a kulturních akcí, s ra-
dostí jemu vlastní herecky ztvárnil něko-
lik nezapomenutelných postav, od hospo-
dského přes pravěkého lovce mamutů až 
po předsedu správní rady přerovských 
vodovodů, v rámci populárních nočních 
prohlídek. Talent pro tyto ochotnické 
výkony nejspíše zdědil po mamince, kte-
rá na konci 60. let minulého století pořá-
dala vlastivědná pásma doprovázená pís-
němi a tancem.
Léta 2012–2013 přinesla přerovským ar-
cheologům nové a nečekané archeolo-
gické výzvy v podobě výzkumu v Přerově 
- Na Marku. V jeho průběhu se podařilo 
objevit základy sboru a domu se školou 
jednoty bratrské, neodmyslitelně spoje-
né se jménem J. A. Komenského. Honza 
přezdívaný jeho synky a přáteli Johny s ús-
měvem na rtech přivítal na výzkumu kaž-
dého zájemce, kterému laskavě popsal 
aktuální výsledky našeho průzkumu. 
Jeho lidský rozměr, vrozený smysl pro hu-
mor, zodpovědný přístup k práci z něj či-
nily nepostradatelného člena archeolo-
gického týmu.
Ve volném čase Johny podnikal se svými 
syny a kamarádem Kosťou cestovatelské 
výpravy do exotických zemí daleko za 
hranice všedních dní, odkud si přinášel 

nezapomenutelné zážitky.
Přestože bojoval s těžkou nemocí, do pos-
lední chvíle se snažil být platný a pomá-
hat, pokud mu to síly umožňovaly.  Dne 27. 
července 2017 odešel Jan Mikulík v kru-
hu své milované rodiny ve své „pastou-
šce“ v Předmostí na věčnost. Jeho odchod 
zasáhl bolestně do srdcí celé rodiny, přá-
tel a všech lidí dobré vůle, kteří měli mož-
nost tohoto vzácného člověka osobně 
poznat.
O několik týdnů později vzešla ušlechtilá 
myšlenka od Libora Pokorného a členů 
Komise pro revitalizaci sadů v Předmostí 
věnovat jeho památce vzrostlý strom. Dne 
7. října 2017 během konání tradičního po-
chodu Po stopách lovců mamutů byla za 
přítomnosti rodiny a přátel odhalena pa-
mětní destička na jabloni věnované Janu 
Mikulíkovi. Na ní je uvedeno: „Památce 
Honzy Mikulíka (1956–2017), kamaráda, 
archeologa a předmostského patriota.“ 
Tento strom stále stojí v místě bývalých 
Knejzlíkových sadů, odkud se naskýtá ná-
dherný výhled do ústí Moravské brány 
a na legendární Předmostí, které měl 
Honza tolik rád.
23. října 2017 převzali Ludmila Mikulíko-
vá a synové Jan, Daniel a Marek Cenu 
města Přerova – medaili J. A. Komenské-
ho, která byla udělena Janu Mikulíkovi in 
memoriam. 
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Narodil se ve Zlíně dne 30. 7. 1952. Jeho 
maminka byla učitelka a tatínek poštovní 
úředník. Vztah k historii získal již v útlém 
dětství. Jistě k tomu přispěly letní návště-
vy u jeho tety v Ivančicích a rovněž kniha 
o Egyptě, kterou dostal od svých rodičů 
v deseti letech. V letech 1968–1972 absol-
voval gymnázium ve Zlíně. Od roku 1972 
do roku 1977 studoval obor  historie a pre-
historie na Univerzitě Jana Evangelisty 
Purkyně v Brně, dnešní  Masarykově Uni-
verzitě. Po složení rigorózních zkoušek 
v roce 1982 získal titul PhDr. a po vypraco-
vání a obhájení kandidátské disertace 
v roce 1988 hodnost kandidáta historic-
kých věd. Ještě během svých studií na-
stoupil v roce 1976 na post archeologa 
v Oblastním muzeu jihovýchodní Moravy 
ve Zlíně. V té době dojížděl do Valaš-
ských Klobouk, kde evidoval sbírky, které 
zde vznikaly od 30. let 20. století. V roce 
1977 přichází do Zlína také jeho žena Jana 
Langová, profesí archeoložka a antropo-
ložka. Ve druhém roce působení ve Zlíně 
započal s komplexním průzkumem stře-
dověkých hradů jihovýchodní Moravy.
První velkou akcí byl výzkum královské-
ho hradu Brumova realizovaný v letech 
1977–1982. Byl to v té době jeden z nejroz-
sáhlejších a nejsložitějších výzkumů své-
ho druhu na Moravě. Úspěšný výzkum 
hradu Brumova otevřel doktorovi cestu 
k průzkumu hradu Lukova v Hostýnských 
vrších. První etapy archeologického vý-
zkumu Lukova pod jeho vedením probí-
haly s přestávkami mezi lety 1983–1991. 
Postupně zde byly odkryty pozůstatky pů-
vodního pozdně románského hradu a na 
něj navazujících etap stavebního vývoje. 
Výzkumem bylo doloženo, stejně jako 
v případě Brumova, že počátky výstavby 

Ohlédnutí za archeologem PhDr. Jiří Kohoutkem, CSc.
Dne 5. listopadu 2022 uplyne již 15 let od 
úmrtí archeologa Jiřího Kohoutka. 

Zdeněk Schenk

Archeolog Jiří Kohoutek v roce 2005

hradu spadají do 1. pol. 13. století.
Souběžně pod jeho vedením probíhaly 
menší či větší archeologické a stavebně 
historické průzkumy na mnoha dalších 
hradech JV Moravy. Uvést lze například 
hrad Engelsberk, Starý Světlov ve Vizo-
vických vrších, hrady Šamburk, Nový 
Šaumburk, Křídlo a Obřany v Hostýn-
ských vrších a v Chřibech Buchlov či  
Střílky. 
V letech 1990–1993 působil jako vědecký 
pracovník pro Archeologický ústav Čes-
koslovenské akademie věd v Brně. Pod 
hlavičkou této instituce realizoval v let-
ních měsících roku 1990 zásadní záchran-
ný archeologický výzkum na Horním ná-
městí v Přerově, kde se mu na ploše par-
cel domů č.p. 19 a 20 podařilo odkrýt zce-
la unikátní archeologické situace z obdo-
bí raného středověku. Konkrétně se jed-
nalo o časový horizont z přelomu 10. a 11. 
století, ve kterém byly zachyceny srubové 
stavby, otopná zařízení, úsek deskami 
dlážděné uličky a velké množství movi-



strana 39

tých archeologických památek, jejichž 
výběr je od roku 2000 prezentován ve stá-
lé expozici Archeologie Přerovska situo-
vané ve sklepeních přerovského zámku.
Během výzkumu se setkal s dnes již le-
gendární postavou – nestorem amatér-
ské archeologie v Přerově – panem 
Václavem Martínkem z Horního náměstí, 
s nímž navázal dlouholeté přátelství. To 
byl také jeden z důvodů, proč se tak rád 
v pozdějších letech do Přerova vracel.  
Od roku 1993 pracoval v Ústavu archeolo-
gické památkové péče v Brně jako ve-
doucí expozitury Zlín. Ze svého praco-
viště na hradě v Malenovicích vyjížděl 
k jednotlivým záchranným archeologic-
kým výzkumům, které probíhaly v oblasti 
severní, střední a východní Moravy. K těm 
nejdůležitějším patřil průzkum plochy ná-
dvoří klášterního Hradiska v Olomouci, 
hradu Sovince, kostela ve Starém Městě 
u Bruntálu, historického jádra Zlína, dále 
velkoplošné výzkumy v místě polykultur-
ních lokalit v Malenovicích – Mezicestí či 
Chmelíně u Kvítkovic. Během tří deseti-
letí provedl stovky záchranných archeolo-
gických výzkumů a desítky zjišťovacích 
výzkumů. Byl předním odborníkem za-
bývajícím se problematikou středověké 
archeologie, zejména výzkumem vzniku 
a vývoje opevněných feudálních sídel. 
Byl autorem desítek odborných studií 
zveřejňovaných v našich předních vědec-
kých časopisech a sbornících. Výsled-
kem jeho dlouholeté odborné práce je 
monografie Hrady jihovýchodní Moravy, 
která vyšla v roce 1995. Podílel se na pří-
pravě muzejních expozic a řadě výstav 
věnovaných především výzkumu hradů, 
a dále pravěké a středověké archeologii.
V souvislosti s přerovským regionem ne-
lze opomenout výzkumy na hradě Helf-
štýně či záchranné akce realizované v hi-
storických jádrech měst Lipníka nad Beč-
vou a Hranic. Pod jeho vedením byly rov-
něž provedeny nejdůležitější výzkumy, 

jejichž výsledky zásadním způsobem ov-
livnily pohled na vývoj osídlení a historic-
ký význam města Přerova.
V roce 1998 byl realizován záchranný ar-
cheologický výzkum na Horním náměstí 
č.p. 20, který navázal na předchozí výz-
kum z roku 1990. K nejzajímavějším zjiště-
ním patřil doklad keltského osídlení, dá-
le nálezy ze střední doby hradištní a v ne-
poslední řadě stopy požárového horizon-
tu z 1. pol. 15. století. Poté následoval výz-
kum ve sklepních prostorách přerovské-
ho zámku, jímž J. Kohoutek prokázal pozd-
ně středověký původ celé stavby. V ná-
sledujícím roce 1999 byl započat průz-
kum suterénu domu na Horním náměstí 
č.p. 26, kde bylo díky vstřícnosti tehdej-
šího majitele domu Radima Zapletala 
realizováno několik sezón výzkumu. 
Mezi zásadní objevy učiněné na této loka-
litě patří nejen doklady osídlení z období 
mladého paleolitu, ale zejména odkryv 
základů mohutné zděné stavby z 1. pol. 13. 
století, které Jiří Kohoutek interpretoval 
jako pozůstatky konstrukce původního 
kastelánského hradu střežícího strategic-
ký brod přes řeku Bečvu. 

Jiří Kohoutek, Jan Mikulík a Radim Zapletal 
nad odkrytou archeologickou situací 
v Přerově, na Horním náměstí č.p. 26 

v roce 2006

Dokončení na straně 40
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Byl nadán přirozeným vypravěčským ta-
lentem, který mu umožňoval předat své 
vědomosti a prezentovat výsledky svých 
výzkumů populárně naučnou formou širo-
ké veřejnosti, u níž se mu dostalo náležité-
ho ohlasu. Patřil mezi ty osobnosti v obo-
ru, které se výraznou měrou zasloužily 
o popularizaci archeologie.
Ti, kdo měli tu čest osobně se setkat s  J. 
Kohoutkem a poštěstilo se jim naslouchat 
jeho vyprávění, nikdy nezapomenou, ne-
boť i sebemenší příběhy ze všedního ži-
vota či zdánlivě banální historické udá-
losti se v jeho podání měnily v naprosté 
pestrobarevné skvosty. Každá z jeho ná-
vštěv Přerova byla příslibem nových ne-
zapomenutelných zážitků, které se díky 
mistrově osobnosti staly nesmrtelnými. 
S jeho odchodem skončila jedna neopa-
kovatelná éra přerovské archeologie.
V posledních letech svého života stanul J. 
Kohoutek před jedním z nejzajímavějších 
vrcholů své profese archeologa. Pro 
tentokrát nesl onen vrchol jméno Kláštov, 
což je nejvyšší hora Vizovických vrchů, na 
níž se nacházejí pozůstatky nejvýše polo-
ženého pravěkého a raně středověkého 
hradiska na Moravě. Tato starými pověst-
mi opředená valašská hora u obce Vyso-

Archeolog Jiří Kohoutek se svým týmem před domem č.p. 26 na Horním náměstí 
v Přerově v roce 2001. 

 
mi opředená valašská hora u obce Vyso-
ké Pole se díky výzkumu J. Kohoutka za-
psala do učebnic historie a archeologie 
coby jedna z nejvýznamnějších středoev-
ropských archeologických lokalit. Jedná 
se o kultovní místo, kam byly záměrně do 
země ukládány depoty obsahující zbra-
ně, zemědělské a dřevoobráběcí nástro-
je či součásti výstroje koně a jezdce coby 
votivní dary pohanským božstvům sta-
rých Slovanů. V letech 2005 – 2007 bylo na 
této lokalitě postupně nalezeno deset de-
potů a stovky dalších železných předmě-
tů z období Velké Moravy. 
Bohužel nebylo již doktorovi dopřáno od-
krýt veškerá tajemství, kterými je „Hora 
čarodějů“, jak s oblibou Kláštov nazýval, 
zahalena. 
Jindy štědrý osud a šťastná hvězda nestá-
ly při Jiřím Kohoutkovi ve chvílích, kdy to 
nejvíce potřeboval. Po dlouhém boji pod-
lehl těžké nemoci ve Zlíně dne 5. listopa-
du 2007. Tak odešla nejen jedna z nejvý-
raznějších postav moravské archeologie, 
ale především člověk, který se svou cha-
rizmatickou osobností zapsal do myslí 
všech lidí, kteří se s ním kdy setkali. Hlu-
bokou a nesmazatelnou stopu zanechal 
v srdcích těch, kteří ho upřímně milovali.
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O vánoční hvězdě z Betléma      
21. prosince nastává zimní slunovrat. 
Slunce se zdrží jen velmi krátce nad ob-
zorem a jinak vládne noc. Ale i v tomto 
temném období nacházíme záblesk na-
děje, protože od této chvíle se opět začí-
ná nám i přírodě vracet světlo. Důleži-
tost tohoto okamžiku si lidé uvědomo-
vali odjakživa, tím spíše, že v dobách 
minulých se žilo v mnohem těsnějším 
sepětí s přírodou než dnes.

Jana Syryčanská

Není divu, že i křesťanství navázalo na 
dávné tradice a umístilo právě do těchto 
dní svůj druhý nejvýznamnější svátek v ro-
ce – narození spasitele. Ježíš Kristus byl 
reálná historická postava. Ale kdy se sku-
tečně narodil? Napovědět nám může je-
den ze symbolů Vánoc – Betlémská hvěz-
da. Bývá ztvárněna na vrcholu stromečku, 
neobejde se bez ní žádný Betlém, nosí ji 
koledníci a bývá motivem vánočních per-
níčků. Ale co to vlastně bylo za hvězdu, 
která plála nad východem a která zavedla 
tři mudrce do Betléma? A existovala vů-
bec? Není to všechno jen mýtus? Dějí se 
občas zázraky?
Vydáme se po stopách tohoto zajímavého 
astronomického úkazu a pokusíme se 
zmapovat historické souvislosti. Našim 
průvodcem bude ing. Karel Trutnovský 
z hvězdárny ve Ždánicích - laskavý vypra-
věč, který složité věci vysvětluje s nad-

Giotto di Bondone, Klanění tří králů,
 kaple Scrovegniů, Padova kolem roku 1305.

šením a srozumitelně pro všechny.  Na je-
ho přednášku vás zve ekoporadna OR-
NIS ve čtvrtek 15. prosince od 17 hodin do 
Korvínského domu na Horním náměstí 
č. 31 v Přerově. 
A chcete – li s námi o zimním slunovratu 
přivítat světlo, přijďte 21. prosince od 17 
hodin na mola u loděnice se svými lo-
dičkami z ořechových skořápek. Všichni 
je pustíme po řece a krásně ji tak před Vá-
nocemi na chvilku rozsvítíme! Ekoporad-
na ORNIS děkuje městu Přerov za každo-
roční podporu, díky které se tyto dvě ak-
ce a mnoho dalších mohou uskutečnit.
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Křehké vánoční pohlazení
Některá témata článků našeho Zpravo-
daje byla v minulosti natolik obsáhlá, že 
autorský text musel projít redukcí a jed-
notlivé odstavce tak postihlo krácení či 
úplné vyjmutí. Vracím se tedy k jedné 
z nevyužitých zajímavostí v článcích 
o uměleckém zpodobnění světců. Vzhle-
dem k blížícím se vánočním svátkům je 
tento návrat mnohem symboličtější.

Lubomír Vyňuchal

Krása z foukaného skla
Předvánoční čas je v našich zeměpis-
ných šířkách neodmyslitelně spojen také 
se zdobením stromečku. V některých ro-
dinách nestačí pod jeho větvemi rozložit 
Betlém z papíru či jiného materiálu, ale 
svatou Rodinu u nich najdete i mezi je-
hličím. Mám samozřejmě na mysli ručně 
foukané a malované baňky i figurky. A je-
likož mě tohle téma zajímalo, začal jsem 
zjišťovat, jaké výrobky jsou na našem trhu 
dostupné, a kde si je můžete pořídit.
Nejprve zamíříme na Valašsko, konkrét-
ně do vsetínské firmy Irisa. V nabídce je-
jich podnikové prodejny a také e-shopu 
objevíte hned dvě malované baňky s mo-
tivem svaté Rodiny (mají název Betlém-
ská idylka a Čas vánoční). Teď asi trochu 
odbočím od tématu, ale rád bych zmínil 

 předloňský společný projekt této firmy 
a ing. Stanislava Pernického, předsedy 
místní organizace Českého rybářského 
svazu v Hustopečích nad Bečvou. Projekt 
s názvem „Ryba pro Bečvu“ se týkal i Pře-
rova a připomínal kauzu otrávené morav-
ské řeky (21. 9. 2020). Část jeho výtěžku to-
tiž odešla právě členům Petrova cechu na 
její opětovné zarybnění. Dvě malé 
krabičky s nápisem „Benefice pro Bečvu“ 
obsahovaly vždy po jedné rybičce – ze-
lené jako symbol zdravé řeky a duhové 
připomínající otravu.

Svět zázraků
Vůbec nejširší nabídku skleněných fou-
kaných vánočních figurek s nábožen-
ským motivem má pravděpodobně libe-
recká rodinná firma Glassor Decorations, 
s.r.o. Najdete zde různé podoby Jezu-
látka, matku Boží s Ježíškem, samotnou 
Pannu Marii, Krále klečícího, Krále s ka-
didlem, Krále s truhlou a v případě sva-
tého Josefa  můžete volit hned mezi 4 vari-
antami, které se liší pouze barvou pláště. 
Určitě si dokážete představit takové skle-
něné nebe, které v kombinaci se zele-
nými větvičkami stromku a desítkami 
světýlek rozzáří nejen dětské oči. I v tom-
to případě funguje e-shop i celoročně 
otevřená podniková prodejna. Výrobců 
skleněných vánočních ozdob jsou samo-
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zřejmě desítky, ale s konkrétní nabídkou 
figurek či koulí s motivem svatých jsem 
se setkal jen v uvedených případech. Ale 
nesmíme zapomínat také na figurky 
Mikulášů, andělů i čertů a nespočet zvo-
nečků, sněhuláků, šišek, kapříků, ptáčků, 
sobů a dalších symbolů Vánoc.
Od letošního června můžete také navští-
vit novou stálou expozici jabloneckého 
Muzea skla a bižuterie nazvanou „Svět 
zázraků“. Svůj prostor dostala v přízemí 
klimatizované skleněné přístavby his-
torické budovy. Moderní instalace před-
stavuje průřez výrobků z foukaného skla 
od historických vánočních ozdob z počát-
ku 20. století, přes období 1. republiky 
a socialismu až po současnou produkci. 
Celkem je zde vystaveno 3.307 foukaných 
ozdob a další tisíce jsou v depozitáři (zá-
kladem byl dar z r. 2008, kdy firma Jablo-
nex muzeu předala celou vzorkovnu).
Většinu výrobců sice najdete v severních 
či východních Čechách (např. ORNEX 
v Rychnově u Jablonce, KOULIER v Mrá-
kotíně u Hlinska, DUV Vánoční ozdoby ve 
Dvoře Králové nad Labem), ale tradici od 
r. 1951 má také proslulé opavské výrobní 
družstvo SLEZSKÁ TVORBA (jejich pro-
dukci můžete obdivovat každý rok i v na-
šich muzejních vánočních instalacích). 
Většina výrobců má svou vlastní prodej-
nu či e-shop.

Nejen vizovické pečivo…
Posledním tipem bude doporučení k náv-
štěvě tradiční velké prodejní výstavy to-
hoto sortimentu, která se koná každý pod-
zim v Galerii Mariette v předzámčí vi-
zovického zámku. Na jednom místě mů-
žete obdivovat výsledky práce desítek 
uměleckých dílen a případně si odtud od-
nést nejen skleněné figurky svaté Rodiny, 
ale rovnou celý Betlém nebo obrázky sva-
tých malovaných na skle. Vánoční sorti-
ment v mnoha případech vzniká přímo na 
objednávku galerie a je zde celoročně 
k zakoupení. Ostatně foukané baňky se 
dříve vyráběly i v nedaleké Jasenné (fir-
ma Celebra, s.r.o.).
Zapomeňte, prosím, na dnešní masově 
propagované asijské plastové Vánoce 
a pořiďte si letos alespoň jednu tradiční 
skleněnou ozdobu. Vím, stačí jen trocha 
neopatrnosti a je po radosti!
Ale střepy přece přinášejí štěstí!    
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Medvědi už vědí, že na zámku budou Vánoce
V podvečer první adventní neděle 27. lis-
topadu 2022 bude v Muzeu Komenského 
v Přerově slavnostně otevřena tradiční 
výstava „Vánoce na zámku“, tentokrát 
věnovaná jedné z nejoblíbenějších hra-
ček na světě – plyšovým medvídkům. 

Šárka Krákorová Pajůrková

Návštěvníci na ní mohou zhlédnout od 29. 
listopadu do 8. ledna 2023 vánočně na-
zdobené zámecké interiéry, kterým bude 
vévodit soukromá sbírka plyšových med-
vědů paní Svatavy Ryparové z obce Klo-
kočí. Plyšoví medvídci si v průběhu sta let 
své existence získali srdce mnoha dětí, 
a to díky svému milému vzezření i příjem-
nému materiálu na dotek. Dětské návštěv-
níky tak jistě zaujme množství a rozmani-
tost vystavených medvídků, dospělí mo-
hou na výstavě zavzpomínat na dětství 
a pokusit se najít „svého medvěda“.
Na vánoční výstavě ale nebude chybět ani 
tradiční tzv. Zbořilův betlém. Název získal 
po svém tvůrci, lidovém řezbáři Bedřichu 
Zbořilovi z Černých Bud u Sázavy. Betlém 
byl vytvořen na objednávku přerovského 
muzea v letech 1997–2009 a tvoří jej 129 fi-
gur 30 cm vysokých, vyřezávaných z lipov-
ého dřeva. Při tvorbě přerovského Betlému 
Bedřich Zbořil nezůstal pouze u tradičních 
figur ztvárňujících betlémský příběh, ale 
vyřezal postavy znázorňující řadu dnes již 

zapomenutých řemesel i výjevy ze všední-
ho života venkovanů.  
Výstava také návštěvníkům tradičně na-
bídne možnost pokochat se krásou a ori-
ginalitou pravých českých skleněných vá-
nočních ozdob z opavského družstva Slez-
ská tvorba. Pro školy bude probíhat edu-
kační program, při kterém si malí návštěv-
níci mohou vyzkoušet svou kreativitu 
a zručnost při vlastnoručním zdobení skle-
něných baněk. Pro veřejnost je připraveno 
rovněž malování baněk, a to ve dnech 10. 
a 11. prosince 2022 od 9.00 do 16.30 hodin.  
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OD STŘEPU K POHÁRU
Archeologické 3D puzzle  aneb znovuzrozená krása
Jednou z nejčastěji položených otázek 
během rozhovorů vedených mezi novi-
náři a terénními archeology bývá: „Co 
se bude nyní dít s nálezy, které se vám 
podařilo zachránit během výzkumu?“ 

Zdeněk Schenk

Součástí záchranných archeologických 
výzkumů je nejen vlastní terénní část, ale 
zároveň následné zpracování terénní do-
kumentace, vyhodnocení pozitivních ar-
cheologických situací a laboratorní ošet-
ření zachráněných archeologických ná-
lezů. Movité archeologické nálezy vy-
zvednuté z jednotlivých odkrývaných vr-
stev či výplní objektů jsou zabaleny do 
sáčků s detailními údaji, odkud daný sou-
bor pochází a poté putují v bednách po 
ukončení výzkumu do laboratoře, kde 
jsou podrobeny základnímu ošetření. Jde 
často o předměty zhotovené z různých 
materiálů (kámen, keramika, kov, kůže, 
dřevo, sklo či textilie), které vyžadují 
s ohledem na stav zachování šetrný a in-
dividuální konzervační zásah. K nejčas-
tějším archeologickým nálezům patří ke-
ramika, respektive zlomky keramických 
nádob z různých časových období od 
mladší doby kamenné do novověku. Ty 
jsou povětšinou až na vzácné výjimky na-
cházeny ve fragmentárním stavu. Stav za-
chování se může markantně lišit případ 
od případu podle toho za jakých okol-
ností, a v jakém prostředí byly předměty 
uloženy, a jaké vlivy na daný předmět 
spolupůsobily v rámci postdepozičních 
procesů.
Často je potřeba vynaložit značné úsilí, 
projevit značnou míru trpělivosti, před-
stavivosti a dovednosti, aby konzervátor 
z nevzhledné “hromady” keramických 
střepů obalených zeminou, bahnem či 
jinými nečistotami zrestauroval do pů-
vodní podoby kamnový reliéfně zdobený 

Archeoložka Kateřina Dlouhá s torzem 
středověkého keramického poháru 

po konzervaci. 

kachel, kuchyňskou či stolní keramiku 
a vdechl jim tak po staletích krásu, kte-
rou pak v některých případech mohou 
návštěvníci obdivovat ve stálých expo-
zicích či tematických výstavách muzeí 
a galerií České republiky.
Práce s archeologickým materiálem je 
časově náročná. Často se totiž jedná řá-
dově o stovky, tisíce zachráněných ná-
lezů, které musí projít rukama archeo-
loga i konzervátora, být roztříděny, umy-
ty, v případě některých jedinců slepeny, 
rekonstruovány, opatřeny inventárními 
čísly, katalogizovány, a následně předá-
ny kurátorovi příslušné archeologické 
sbírky a poté zařazeny. Jde o poměrně 
dlouhou cestu od doby vyzvednutí nálezu 



strana 46

Torza keramických nádob v nálezovém stavu 
odkrytá ve výplni suterénu středověkého 

domu, který zanikl během požáru. 
Komenského Sady, Lipník nad Bečvou. 

z dané archeologické situace, přes labo-
ratorní ošetření až po případnou prezen-
taci široké veřejnosti v rámci výstavy. 
Často jde o stovky hodin pečlivé práce. 
Restaurování nádob či kachlů lze vzdá-
leně přirovnat ke skládání 3D puzzle pro 
náročné, u kterého nezřídka chybí něk-
teré díly. 
Za úspěšný příklad konzervačního pro-
cesu z poslední doby lze uvést soubor 
pozdně středověké kuchyňské a stolní 
keramiky, který byl zachráněn archeo-
logy Muzea Komenského v Přerově bě-
hem výzkumu suterénu požárem zanik-
lého domu odkrytého pod okny učeben 
Gymnázia v Lipníku nad Bečvou v roce 
2021. Ze stovek vyzvednutých keramic-
kých střepů se archeoložce Kateřině 

Dlouhé podařilo zrestaurovat devět té-
měř kompletních nádob (džbán, hrnce, 
poháry, poklice), které představují jeden 
z nejucelenějších chronologicky citli-
vých středověkých keramických soubo-
rů z uzavřené nálezové situace na Pře-
rovsku. V letošním roce se již také poda-
řilo zkompletovat části nádob a komoro-
vých reliéfně zdobených kachlů z ar-
cheologického výzkumu na dvoře rekon-
struovaného “Blažkova domu“ v ulici Bra-
trská v Přerově.
Návštěvníci Muzea Komenského v Pře-
rově budou moci tyto aktuální archeolo-
gické nálezy a zručnost, s jakou byly tyto 
předměty zrestaurovány obdivovat ve vit-
rínách určených pro prezentaci nových 
přírůstků na přerovském zámku. 

Soubor středověkých nádob restaurovaný 
archeoložkou K. Dlouhou. 

Komenského sady, Lipník nad Bečvou.

Barokní kachel po konzervaci. 
Bratrská ulice, Přerov.



KALENDÁRIUM

CO VÁS MŮŽE ZAJÍMAT...
neboli

 Změna programu vyhrazena.
Nejaktuálnější informace na

www.prerovmuzeum.cz, www.ornis.cz
www.helfstyn.cz 

a také na Facebooku či Instagramu.

1.–8. 10. Výstava na stromech - Kávová krize. 
Celorepublikový happening v rámci Týdne důs-
tojné práce o podmínkách produkce kávy. Hlavní 
osa parku Michalov v době otevření parku. 

7. 10. Mladý zahrádkář 2023. Okresní kolo vědo-
mostní soutěže pro přihlášené děti základních 
škol. Od 9 hodin mladší žáci, od 11 hodin starší žá-
ci. Korvínský dům, Horní náměstí 31 v Přerově.

8. 10. Ptačí festival – rybník Nesyt u Mikulova. 
Ornitologická exkurze s ukázkami vodních, mok-
řadních a rákosinových ptáků, jejich hlasy, krouž-
kování, hry pro děti, burčák. Sraz v 8 hodin u váhov-
ny naproti nádraží v Sedleci u Mikulova, doprava 
vlastní.

11. 10. od 17. 00 Modlitby: setkání s autorkou. Ko-
mentovaná prohlídka výstavy Modlitby s přednáš-
kou. Komentář podá autorka psaných děl, olo-
moucká výtvarnice Dagmar Havlíčková. Kaple 
přerovského zámku. Vstupné 40/20 Kč.

19. 10. Tvoříme v muzeu – tvoření (s) písmem. Vý-
tvarný workshop pro malé i velké jako volná inspi-
race díly olomoucké výtvarnice Dagmar Havlíč-
kové. Hravé razítkování pro nejmenší. Od 15.00 do 
17.00 hodin v prostoru Vševědárny v přerovském 
zámku. Všechen materiál bude připraven na mís-
tě. Vstupné 20 Kč. 

20. 10. Den stromů. Oslava stromů procházkou me-
zi nimi s trochou ponaučení. Akce pro ZŠ, MŠ i ve-
řejnost - několik zastavení s úkoly, hrami a kvízy, 
prohlídka zajímavých druhů stromů v parku Micha-
lov. Od 9 do 14 hodin. Přihlášky v ORNIS nebo BIOS. 

20. 10. Den stromů – prohlídka parku Michalov. 
Prohlídka parku s průvodcem. Sraz v 16 hodin 
u restaurace Michalov.

1. 11. Všichni tvoří na nádvoří – ptačí krmítko.  
Výroba dřevěného krmítka. Přihlášky do 28. 10. na  
telefonu 581 219 910. Od 15 hodin na zámku. Vstup-
né 200 Kč za krmítko, pouze 1 kus pro přihlášenou 
rodinu nebo jednotlivce

11. 11. Dechové trio Jiřího Šlégla. Tradiční pod-
zimní koncert vážné hudby v podání dechového 
tria Jiřího Šlégla. Od 19.00 hodin ve Slavnostní 
zámecké síni města Přerova.Vvstupné dobrovolné. 

16. 11. Tvoříme v muzeu – Ježci a ježečci. Výt-
varný workshop pro malé i velké. Výroba ježečků 

a podzimních dekorací z různých materiálů. Od 
15.00 do 17.00 hodin v prostoru Vševědárny v pře-
rovském zámku. Všechen materiál bude připraven 
na místě. Vstupné 20 Kč. 

17.–18. 11. Mimořádné otevření hradu. Hrad 
Helfštýn mimořádně otevře své brány ve dnech 17. 
a 18. listopadu 2022 u příležitosti státního svátku. 
Více informací najdete na: https://helfstyn.cz 

25.–26. 11. Swap zimního oblečení. Výměnný ba-
zárek zimních oděvů. Přineste na akci nepoužíva-
né, zachovalé oblečení a odneste si jiné! Pátek 25. 
11. od 16 do 19 hodin, sobota 26. 11. od 9 do 12 hodin. 
V Korvínském domě, Horní náměstí 31 v Přerově. 
Vstupné 30 Kč, vybrané oblečení zdarma.

27. 11. Vernisáž výstavy Vánoce na zámku. 
Slavnostní zahájení vánoční výstavy. Vyřezávaný 
Betlém Bedřicha Zbořila letos doplní stovky plyšo-
vých medvídků ze sbírky Svatavy Ryparové. Od 
17.30 hodin, Velký výstavní sál přerovského zámku 
(Horní náměstí 1). Vstup zdarma. 

10.–11. 12. Malování skleněných baněk. Výtvarný 
workshop pro celou rodinu – malování baněk od 
výrobního družstva Slezská tvorba. Sobota i neděle 
od 9.00 do 16.30, Horní náměstí 1, Přerov. Vstupné 
65 Kč/osoba. Pouze do vyprodání zásob, kapacita 
dílny je omezena – doporučujeme rezervaci na tel.: 
581 250 531.

14. 12. Tvoříme v muzeu – dárkové taštičky a kra-
bičky. Výtvarný workshop pro malé i velké na 
vánoční téma. Výroba originálních obalů na 
vánoční dárky v podobě papírové tašky nebo kra-
bičky. Od 15.00 do 17.00 hodin v prostoru Vše-
vědárny v přerovském zámku. Všechen materiál 
bude připraven na místě. Vstupné 20 Kč. 

15. 12. Hvězda betlémská. Přednáška astronoma 
Karla Trutnovského o tom, kde se vzala vánoční 
hvězda. Od 17 hodin v Korvínském domě, Horní 
náměstí 31 v Přerově. Vstupné 10 Kč. 

18. 12. Vánoční strom pro ptactvo. Přineste 
ptákům něco do krmítka a potkejte přátele. 
Svařené víno pro dospělé a sladkosti pro děti. Od 
15 do 17 hodin u krmítka vedle hudebního altánu 
v parku Michalov.

21. 12. Svátek světla. Oslava světla při zimním 
slunovratu. Přineste si lodičky ze skořápek ořechů 
a pusťte je po řece.  Od 17 hodin, molo u loděnice.

https://helfstyn.cz
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KNIHOVNA

VÁM NABÍZÍ

1. črvence – 31. srpna Prá-
zdninová internetová 
vědo-mostní soutěž „Kvíz 
na hlavu – Jak dobře znáte 
Česko?“ – soutěžní otázky 
naleznete na webu knihovny

1. července – 31. srpna 
Prá-zdninová internetová 
p o z n á - v a c í  s o u t ě ž 
„ P ř e r o v s k o  z a  o b -
j e k t i v e m “  –  s o u t ě ž n í 
fotografie na webu knihovny

1. července – 31. srpna  
Ba-revné prázdniny s 
knihovnou – deskové hry, 
XBOX, piš-kvorky, soutěže, 
kvízy a další zábava na celé 
léto,  půjčovna pro dět i , 
Palackého 1, v pro-vozní době

1. července – 31. srpna 
Tvoři-vé úterky – malované 
plátěné tašky, půjčovna pro 
děti, Pa-lackého 1, každé 
prázdninové úterý v provozní 
době

8. září Radosti a starosti 
p ě - s t o u n s k é  p é č e  – 
přednáška Ja-ny Hlobilové, 
u č e b n a  M ě K 
v Přerově, Žerotínovo nám. 
36, od 17.00 hodin

12.  –  16.  září  Prodej 
v y ř a z e - n ý c h  k n i h  a 
časopisů,  suterén MK v 
Přerově, Žerotínovo nám. 36, 
každý den kromě středy od 
8.00 do 17.00 hodin

21.  září  Guatemala – 
cestova-telská beseda 
L e n k y  a  V á c l a v a 
Špillarových, Ministerstvo 
zemědělství ČR v Přerově, 

Závěr roku v kině Hvězda stojí za to!
Říjnové premiéry v kině Hvězda 
se ponesou v pestrém žánrovém 
duchu. První čtvrtek tohoto mě-
síce vstoupí do kin slovenský 
mysteriózní horor s čaroděj-
nickou tematikou režisérky Te-
rezy Nvotové Světlonoc. O týden 
později, ve čtvrtek 13. října to 
budou dvě novinky – česká ko-
medie z prostředí světských Cir-
kus Maximum a historické akč-
ní drama Válečnice. To je pozo-
ruhodným příběhem ryze žen-
ské válečné jednotky, která v ro-
ce 1800 chránila africké Daho-
mejské království neslýchanou 
zuřivou nemilosrdností. Na zá-
věr měsíce října připadají pod-
zimní prázdniny, a školáci tedy 
v našem kině nepřijdou zkrátka. 
26.10. v 15:30 Hvězda hraje pre-
miéru rodinného fantasy muzi-
kálu Šoumen Krokodýl a o den 
později ve stejném čase českou 
pohádku Princ Mamánek.
V prázdninových dvou dnech 
bude na programu také Black 
Adam, Banger nebo Vražda 
v Londýně v republikové pre-
miéře. Na státní svátek 28.10. 
pak kino promítne v 15:30 Jana 
Žižku v úpravě 12+ s titulky, v 18 
hodin českou komedii Indián 
a ve 20 hodin horor Ďáblova ko-
řist. Poslední den v říjnu se mů-
žete těšit na dokument o Karlu 
Schwarzenbergovi Můj otec, 
kníže očima jeho dcery Lily.
Listopad se ponese na vlně pre-
miér českých komedií Přání 
k narozeninám, Grand Prix či 
Vánoční příběh. Do kin na státní 
svátek vstupuje také pokračo-
vání pohádky Princezna zakletá 
v čase. 17. listopadu se v 10 ho-

Pro návštěvníky města Přerova obnovuje Městské 
informační centrum Předmostí po dvouleté pauze 
komentovaný okruh Archeologie v kostce. 

Prohlídka s průvodcem probíhá 
zhruba hodinu, na trase nav-
štívíte Památník lovců mamutů 
a  Š k o l n í  m u z e u m  l o v c ů 
mamutů.
Na začátku prohlídkové trasy 
vám nabídne své služby infor-
mační centrum, ve kterém jsou 
pro návštěvníky připraveny 
p r o - p a g a č n í  m a t e r i á l y  a 
suvenýry. Pro děti je připravené 
puzzle dře-věné kostry mamuta, 
p r o  d o s p ě l é  p a z o u r k o v ý 
hlavolam.
P r o s l u l é  a r c h e o l o g i c k é 
vykopáv-ky mamutích kostí, ale 
i jiných zvířat z doby paleolitu, 
m ů ž e t e  v i d ě t  v  e x p o z i c i 
Památníku lovců mamutů. 
Z a s t a v í t e  s e  t a k é  u  t z v . 
Bludného balvanu, což je pozů-
statek vápencové homole, která 
zde vznikla v minulosti na 

din dopoledne otevře také pro 
veřejnost protiatomový kryt 
kina a jeho technické zázemí.
V prosinci vstupuje do kin dlou-
ho očekávané pokračování 
velkofilmu  Avatar: The Way of 
Water, s premiérou 15.12. Dětští 
diváci se mohou těšit na Ko-
coura v botách: Poslední přání, 
kterého Hvězda v premiéře 
uvede na Štědrý den v 10:00 ho-
din. Dopolední projekce 24.12. 
se stala již oblíbenou tradicí me-
zi Přerovany, kdy vyšlou děti do 
kina a maminky mohou v klidu 
navařit a zabalit dárky a při-
pravit tak domácnost na večerní 
příchod Ježíška. 22. prosince 
bude mít premiéru také nový 
hudební snímek Whitney Hou- 

ston: I Wanna Dance with So-
mebody. V závěru roku bude ki-
no Hvězda promítat na všechny 
svátky vánoční, tedy i 25. a 26. 
prosince. Stejně tak jako i 31. 12. 
Výjimkou je jenom Nový rok, 
kdy má Hvězda na jediný den 
v roce zavřeno. Poslední mi-
mořádné prohlídky krytu pak 
proběhnou na Silvestra – v 10 
hodin dopoledne a budou oz-
vláštněny živou osádkou. Vstu-
penky doporučujeme koupit 
s předstihem, kapacita krytu je 
omezena na 60 osob, a mohou 
se tak stát vhodným vánočním 
dárkem. Stejně jako dárkové 
karty do kina v několika hod-
notách, které mají platnost je-
den rok od jejich zakoupení.

Zajímavá výuková možnost v Muzeu Komenského
Během letních měsíců jsme v rámci Spolusetkávání  
Přerov z.ú. využili nabídku Muzea Komenského v Pře-
rově, a zúčastnili jsme se edukačního programu s náz-
vem „Jídlo hravě zdravě“. Během hodinového progra-
mu jsme se dozvěděli spoustu zajímavého o potravi-
nách, které běžně používáme. Měli jsme možnost od-
hadnout, kolik kterých potravin bychom měli v jídel-
níčku ideálně mít, které považujeme za zdravé, a které 
za lákavým obalem a reklamou dobře maskují své ne-
zdravé složení. Program byl interaktivní, všichni měli 
možnost se aktivně zapojit. Odcházeli jsme příjemně 
překvapení tím, co všechno jsme o běžných potravi-
nách, které denně používáme, ještě ani netušili.
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Výstavní síň pasáž představí od 9. 9. do 21. 10. 2022 oceněné architektonické počiny

SLOVA: SVĚDCI A PACHATELÉ, 18. a 19. 6 1945

V říjnu slavíme Týden informačních center (mj)

Stejně jako každý rok, tak i o letošních prázdninách 
otevírá půjčovna pro děti dveře dokořán všem malým i 
větším náv-štěvníkům.

kvorky. Zkrátka nepřijdou ani 
zájemci o tvoření, a to hlavně 
v úterý, kdy na ně čeká vlastno-
ruční malování plátěných tašek. 
Půjčovna pro děti navíc v 
období od července do srpna 
rozšiřuje svou provozní dobu – 
oddělení tak lze navštívit každý 
den od 8.00 do 16.00 hodin. 

 
příběh, který existuje díky naší 
účasti.  

V šiml i  j s te  s i  p l ast iky 
„Sudička“  uměleckého 
kováře  Jiřího Jurdy ml. na 
křižovatce ulic Šířava, Že-
r o t í n o v o  n á m ě s t í  a 
Komenské-ho? Pak určitě 
nezapomeňte na-vštívit i 
zbývající exponáty jeho 
výstavy v alternativním 

 
Výstava finalistů České ceny za architekturu 2021

Mimořádně citlivá rekonstruk-
ce hradu Helfštýna, který patří 
mezi nejnavštěvovanější histo-
rické památky na území Olo-
mouckého kraje, získala hned 
několik ocenění, mimo jiné titul 
Stavba roku 2021 a zabodovala 
i v nejvýznamnější muzejní sou-
těži Gloria Musealis.
Obnova paláce na hradě Helfš-
týně však získala i hlavní cenu 
v soutěži Česká cena za architek-
turu 2021. Výstava v Pasáži se 
týká právě této soutěže a před-
staví návštěvníkům nejen ví-
tězný projekt hradu Helfštýna, 
ale i projekty finalistů soutěže 
a návštěvníci si tak mohou udě-
lat představu, v jak velké kon-
kurenci náš hrad obstál. Výsta-
vu take doplňuje zajímavá iko-
nografie hradu.
Podle vyjádření autorů vítězné-
ho návrhu, byla na počátku sna-
ha najít optimální řešení zastře-
šení paláce, na kterou pak navá-
zal pokus o přiblížení historic-
kého vývoje paláce návštěv-
níkům. To vedlo k myšlence vlo-
žení soudobých architektoni-
ckých prvků do historické stav-
by a k propojení přízemí s vyšší-
mi patry, která byla dosud veřej-
nosti nedostupná.
Autory návrhu jsou architekti 
olomouckého atelieru-r. Už 
šestý ročník soutěže vyhlásila 
Česká komora architektů.

Hlavní cena České ceny za 
architekturu 2021 - rekons-
trukce paláce hradu Helfštýna

Všechna další ocenění:
Cena Stavba roku 2021 za mi-
mořádně citlivou rekonstrukci 
historické památky doplněné 
o současné prvky, provedené s vel-
kou pokorou a respektem a sna-
hou o maximální zachování pů-
vodního historického charakteru 
celého objektu
Dezeen Awards 2021 v kate-
gorii Rebirth project
Cena veřejného hlasování 
Dezeen Awards v kategorii Re-
birth project of the year 2021
Cena Rudolfa Eitelbergera - 
ocenění společně s dalšími sedmi 

mimořádnými počiny za rok 2021
Cena Olomouckého kraje 
v oblasti cestovního ruchu 
2021 v kategorii Novinka v ce-
stovním ruchu – zpřístupnění 
renesančního paláce, 1. místo
Interiér roku 2020 v katego-
rii Veřejný interiér II – rekon-
strukce paláce hradu Helfštýna
Gloria museaalis 2020 – Za 
projekt „Záchrana a zpřístupnění 
hradního paláce na Helfštýně“, 
III. místo

Stavba roku 2020 Olomouc-
kého kraje v kategorii Rekon-
strukce a obnova – záchrana 
a zpřístupnění paláce na hradě 
Helfštýn

Pořádáte v Přerově zajímavé akce? 
Začínáte s něčím novým nebo  jste naopak tradiční místní firma? 

Myslíte si, že se o vás málo ví? 
Neváhejte a napište nám! Tyto stránky čekají právě na vás.  

 Více informací se dozvíte zasláním e-mailu na adresu sehnalkova@prerovmuzeum.cz 

MĚSTSKÉ 
INFORMAČNÍ 

CENTRUM

Zpravodaj Muzea Komenského v Přerově 
s přílohou Kultura Přerova 

má pro vás 
vždy v dostatečném množství

Zajišťuje činnost 
spojenou s turistickým ruchem 

v Přerově a regionu

pondělí–pátek:  8.00–17.00
sobota (1.4.–31.10.): 8.00–12.00 

sobota (1.11.–31.3.): zavřeno 

PROVOZNÍ DOBA

Ve vazbě na Světový den pro 
rozvoj informací vyhlásila 
Asociace turistických infor-
mačních center ČR na období od 
24. do 30. října TÝDEN turis-
tických informačních center ČR. 
Do akce se zapojí informační 
centra z celé České republiky. Ta 
informační centra, která se k tý-
dnu infocenter přihlásí, obda-
rují v jimi zvoleném dni mezi 24. 
a 30. říjnem 2022 své náv-
štěvníky nějakou drobností, 
nebo je pozvou na znalostní 
kvíz, někde uvaří kávu nebo čaj 
apod. TÝDEN turistických in-
formačních center ČR je organi-
zován v návaznosti na Světový 

den pro rozvoj informací připa-
dající na 24. říjen. Poprvé se ak-
ce uskutečnila 24. října 2019 
jako DEN turistických infor-
mačních center. Do akce se 
tehdy zapojilo 177 informačních 
center. 
„Srdečně zveme všechny náv-
štěvníky, aby se do informač-
ních center přišli na jejich čin-
nost podívat a případně si i po-
povídat. Na návštěvu informač-
ního centra v Přerově a Před-
mostí si vás dovolujeme pozvat 
ve středu 26. října 2022 a těšit se 
můžete na drobný dárek či slad-
kost“, vyzývá vedoucí informač-
ního centra Jolana Plšková.
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Včely jako vášeň!

Úspěšný abonentní cyklus Setkání žánrů pokračuje v Městském domě v Přerově i v se-
zóně podzim 2022 a jaro 2023. Návštěvníci se mohou opět těšit na pestrou nabídku 
kvalitní hudby napříč styly.

„O první zahajovací koncert po-
kračovacího cyklu Setkání žánrů 
se postará ďábelský houslový 
virtuóz Ivan Herák s cikánskou 
kapelou ve středu 9. listopadu 
v 19 hodin. Další koncert cyklu 
nás o adventu přenese v čase, 
a sice na Hudbu královských 
dvorů v interpretaci Richarda 
Závady a Jakuba Michla ve stře-
du 14. prosince v 19 hodin,“ zve 
na podzimní koncerty do Měst-
ského domu jeho manažer Pavel 
Ondrůj. 
Jarní část cyklu zahájí tradiční 
slavnostní novoroční koncert 
v úterý 3. ledna 2023 v 19 hodin. 
Moravské klavírní trio ve slože-
ní Jiří Jahoda – housle, Jana 
Ryšánková – klavír, Miroslav 
Zicha – violoncello a operní só-
listé představí program, zamě-
řený na slavné árie a dueta 
z oper a operet světového reper-
toáru.
Jarní koncert ve středu 1. března 
v 19 hodin nabídne CHECK AC-
CORDION TRIO. Uskupení tří 
mladých akordeonistů (Mar-
kéta Laštovičková, Marie Čejno-
vá a Michal Karban), kteří půso-
bí v Dánsku, představí originál-

Vydejte se s archeology do terénu ! 

Setkání žánrů pokračuje, kupte si výhodné abonmá

ní kompozice pro akordeon i ku-
sy, které si trio upravilo samo. 
Zaměřují se především na kla-
sickou hudbu, ale nabízejí i bal-
kánskou hudbu či argentinské 
tango. 
„Závěrečný koncert v úterý 25. 
dubna v 19 hodin nabídne mu-
zikálové melodie Mariana Vojt-
ka. Doprovodí ho Moravské kla-

vírní trio. Na koncertě zazní po-
pulární písně, muzikálové 
i operní hity v podání českého 
zpěváka, který získal renomé 
především v muzikálových ro-
lích v divadlech Hybernia, 
Broadway či GoJa Music Hall,“ 
uzavřel nabídku na jarní kon-
certy cyklu Setkání žánrů Pavel 
Ondrůj. 

Lékárník pan Psota, jeden z ini-
ciátorů založení přerovského 

včelařského spolku

Tak zní název výstavy ke 120. výročí založení přerovského 
včelařského spolku.

Včelaři jsou lidé postižení vášní 
– rodově a nebo osudově jim 
bylo dáno věnovat část svého 
života včelám. Stvořením tvo-
řícím společně dokonalé spole-
čenství s přísně danými  pra-
vidly, kde každý jedinec potla-
čuje své bytí ve prospěch celku. 
Už v roce 1902 si na Přerovsku 
také chovatelé včel založili své 
společenství - spolek, který na-
vzdory historickým událostem 
a zvratům přetrval už více než 
století a v letošním roce slaví již 
120. narozeniny. 
Výstava ve výstavní síni Pasáž 
s názvem Včely jako vášeň náv-

štěvníkům představí momenty 
z historie přerovského včelaře-
ní, poučí o fascinujícím životě 
včel a ukáže posun ve včelař-
ském oboru z mnoha stran. Ve 
výstavě uvidíte třeba vybavení 
včelaře, nakouknete dovnitř 
úlu a prohlédnete si jeho různé 
typy. Poznáte různé druhy me-
du podle barvy, naučíme vás 
včelařské názvosloví. Výstava 
vám provoní adventní čas a na-
ladí vás na Vánoce, protože za-
číná vernisáží ve čtvrtek 8. pro-
since 2022, k vidění ale bude 
ještě do 27. ledna roku 2023.

(maj)
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Říjen 2022 
9. 10. od  13. 30  Nedělní par-
ty.Tradiční taneční odpoledne 
se skupinou Harmony.

13. 10. od 19.30 39. Česko-
slovenský jazzový festival. 
Festivalový prolog. Více in-
formací na www.csjf.cz. 

18. 10. od  19.30 Svatba bez 
obřadu. Francouzská situační 
komedie s vynikajícím herec-
kým obsazením v čele s Pavlem 
Nečasem, Betkou Staňkovou 
a Adélou Gondíkovou v podá-
ní Divadelní společnosti Háta. 
Přeloženo z 3. 3.2022. Zakou-
pené vstupenky zůstávají v plat-
nosti. 

39. Československý jazzový 
festival. Vždy od 19. 30. 
20. 10. Juraj Bartoš Quartet 
(N)Evergreens (SK) a Ghost 
Note (USA). 

21. 10. Lukáš Oravec Orchestra 
(CZ/SK/USA) a Lee Ritenour 
(USA)

22. 10. Kristina Barta New 
Quartet (CZ) a The Baylor 
Project (USA) Více informací na 
www.csjf.cz. 

28. 10. od 19.30 Moravská 
filharmonie Olomouc. Slav-
nostní koncert ke Dni vzniku 
samostatného československé-
ho státu. 

30. 10. od 13. 30 Nedělní 
party. Tradiční taneční odpo-
ledne se skupinou MILI.

Listopad
1. 11. Od 19.30 Petr Jablon-
ský: Jak se dělá šoubyznys. 
Zábavná show imitátora, baviče 
a herce Petra Jablonského 
a zpěvačky Superstar 2021 Ni-
koly Votrubové. Po představení 
autogramiáda. 

9. 11.  od 19.00 Koncert z cy-
klu Setkání žánrů. Ďábelský 
virtuóz Ivan Herák s cikán-
skou kapelou. Dojemná hou-
slová sóla v kontrastu s divo-
kými rytmy a strhujícími virtu-
ózními sóly či schopnost plynu-
le mixovat různé hudební prou-

dy jsou trumfy, s nimiž tento te-
chnicky zdatný hráč fascinuje 
posluchače. 

12. 11. od 19.30 Tenkrát 
v osm po 25 letech - Jardo, 
děkujeme. Úvodní část večera 
bude věnována symbolickému 
rozloučení a vzdání pocty Jaro-
slavu Wykrentovi. Pokračuje 
taneční zábava pod taktovkou 
Boba Přidala, která vyvrcholí 
o půlnoci videodiskotékou pod 
názvem Dvacet pět let za třicet 
minut. Premiérově zahraje no-
vá kapela Synkopa, která pokra-
čuje v hudební tradici této pře-
rovské legendy.

13. 11. od  13. 30 Nedělní par-
ty. Tradiční taneční odpoledne 
se skupinou Harmony.

14. 11. od 19.30 Arrhythmia: 
Celloween. Rockový balet 
v podání mladých. Celloween je 
tanec i hudba, život i smrt, me-
tal i klasika, krása i horor. Je to 
jedinečný přerovský projekt 
představující klasické hororové 
téma v moderním pojetí, je to 
prolnutí světů v nové dimenzi 
umění. Projekt kapely Arrhyth-
mia a Moravské školy tance, 
který nemá v naší republice ob-
doby. Jedná se o propojení roc-
kové hudby a moderního tance 
na klasické hororové téma Kar-
la Jaromíra Erbena - Svatební 
košile. Cílem projektu je přiblí-
žit „klasické“ nástroje přerov-
ských umělců zejména pak čes-
kou kulturu širokým masám. 
Na představení si na své přijdou 
jak milovníci klasického divadla 
a baletu, tak zarytí rockeři. 

15. 11. od 19.30 Plavci & Jan 
Vančura. Koncert skupiny  
Plavci osloví svým hudebním 
repertoárem široké spektrum 
diváků, kteří si budou broukat 
legendární písničky, jako je Po-
le s bavlnou, Promovaní inžený-
ři či Láska je věc kouzelná. Jan 
Vančura s kytarou oslňuje divá-
ky a posluchače svým výjimeč-
ným hlasem. Mário Bihári - 
zpěvák, akordeonista a pianis-
ta, ztělesňuje spojení romského 
hudebního cítění s klasickou 
a folkovou hudbou. David Fied-
ler okouzlí zpěvem a virtuózní 
kytarovou hrou.

22. 11.  od 19.00 4TET verze 
V. Koncert vokálního sesku-
pení v čele s Jiřím Kornem. 

27. 11. od  13. 30 Nedělní par-
ty. Tradiční taneční odpoledne 
se skupinou MILI. 

Prosinec
4. 12. od 13. 30 Nedělní par-
ty. Tradiční taneční odpoledne 
se skupinou Harmony. 

7. 12. od  19.30 Ondřej Ha-
velka a jeho Melody Ma-
kers nacházejí POKLAD NA 
STŘÍBRNÉM PLÁTNĚ. 

12. 12. od 19. 30 Zbigniew 
Czendlik a Marek Orko Vá-
cha: Beseda Nevyžádané 
rady. Oblíbená talkshow. Je-
den o sobě tvrdí, že je plachý in-
trovert, druhý, že je rozkošný 
rebel. Ani jeden z nich však ne-
vynechá příležitost vyjet mezi 
lidi a podělit se s nimi o své ži-
votní zkušenosti. 

14. 12. od 19.00 Koncert z cy-
klu Setkání žánrů. Adventní 
koncert: Hudba královských 
dvorů. (Richard Závada – 
theorba, Jakub Michl – viola da 
gamba) Duo oblíbených barok-
ních nástrojů, které nesměly 
chybět na žádném královském 
dvoře a jejichž souzvuk byl ne-
odmyslitelnou součástí zámec-
kých komnat,  interpretuje díla 
barokních skladatelů, jako jsou 
Robert de Visée, Archangelo 
Corelli, Francois Couperin 
a další. 

18. 12. od 13. 30 Nedělní par-
ty. Tradiční taneční odpoledne 
se skupinou MILI. 

22. 12. od 19.00 Vánoce s Vo-
cantes. Tradiční vánoční kon-
cert přerovského pěveckého 
sboru a jeho hostů. 

30.12. od 20.00 Silvestr na-
nečisto s přerovskými kapela-
mi Re-Vox a Šediváci.

Městský dům v Přerově
Náměstí TGM 8
tel. 581 587 770 

http://www.csjf.cz/
http://www.csjf.cz/
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Tomáš Saavedra Komínek: 

Výstava přerovského rodáka 
Tomáše Saavedry Komínka 
(*1972), který v letošním roce 
oslavil padesáté narozeniny, 
není v pravém smyslu retro-
spektivou. Je spíše nahlédnutím 
do rozsahu jeho výtvarných 
aktivit a vyjádření. Návštěvníci 
výstavy tak uvidí nejen autorovy 
malby, ale také grafiky, ilustrace 
a dřevěné plastiky. Právě práce 
se dřevem, které se Tomáš Saa-
vedra Komínek v současnosti 
profesně věnuje, dala výstavě 
název. Staré dřevo nerezaví. A je 
to právě dřevo, které se pro výt-
varníka stalo metaforou a pro-
středkem reflexe běhu vlastního 
života. Dřevo a jeho hmatatelná 
existence, jeho vrstvy, letokru-
hy, svědectví organického růstu 
i dramatických zvratů, příběhy 

Staré dřevo nerezaví

sledující linii ubíhajícího času. 
Dřevo, které umí stárnout krás-
ně a s grácií, materiál, který je 
časem spíše zušlechťován než 
znehodnocen. Výstava bude 
k vidění od 10. listopadu 2022 
do 13. ledna 2023 v přerovské 
Výstavní síni Pasáž. 

JE ZDE PRO VÁS

KNIHOVNA

AKCE PRO DOSPĚLÉ

8. 10. Den otevřených dveří 
– komentované prohlídky hlav-
ní budovy knihovny s Janem 
Horkým, Žerotínovo nám. 36, 
od 8.00 do 9.00 a od 10.00 do 
11.00.

10. 10.–24. 10. Základy 
ovládání PC s Windows 10 – 
počítačový kurz pro začáteč-
níky, učebna MěK v Přerově, 
Žerotínovo nám. 36, každé pon-
dělí od 9.00 do 10.30 (jen pro 
předem přihlášené)

10. 10.–14. 10. Prodej vyřa-
zených knih a časopisů, su-
terén MěK v Přerově, Žerotíno-
vo nám. 36, každý den (kromě 
středy) od 8.00 do 17.00.

18. 10. Voňavý dýchánek – 
praktická aromaterapie pro 
každého. Přednáška Veroniky 
Mergentalové, učebna MěK 
v Přerově, Žerotínovo nám. 36, 
od 17.00.

20. 10. Otevřená lekce tré-
ninku paměti s Jitkou Krás-
nou na téma Československo, 
učebna MěK v Přerově, Žero-
tínovo nám. 36, od 17.00.

26. 10. Havaj – cestovatel-
ská beseda s Petrem Naza-
rovem, Ministerstvo země-
dělství ČR, Přerov, Wurmova 2, 
od 17.00.

7. 11.–11. 11. Prodej vyřaze-
ných knih a časopisů, sute-
rén MěK v Přerově, Žerotínovo 
nám. 36, každý den (kromě 
středy) od 8.00 do 17.00.

16. 11. Záhady na dosah ru-
ky. Přednáška Arnošta Vašíč-
ka, Ministerstvo zemědělství ČR  
Přerov, Wurmova 2, od 17.00.

 5. 12. – 9. 12. Prodej vyřaze-
ných knih a časopisů, sute-
rén MěK v Přerově, Žerotínovo 
nám. 36, každý den (kromě 
středy) od 8.00 do 17.00.

30. 11. Cestovatelská bese-
da s Alenou a Jiřím Márový-
mi, Ministerstvo zemědělství Č, 
Přerov, Wurmova 2, od 17.00 .

(pokračování na následující straně)

Jazz u piva je po pěti letech zpět  
Legendární „jazz u piva“ se vrací 
po pětileté pauze zpět do restau-
race Pivovar, aby symbolicky 
v týdnu předcházejícím Česko-
slovenskému jazzovému festiva-
lu tento největší svátek hudby 
v Přerově v předstihu zahájil. 
„Na středu 12. října v 19 hodin 
chystá Nadační fondu Blues nad 
Bečvou za podpory Nadačního 
fondu Přerovského jazzového 
festivalu v restauraci Pivovar 
pro příznivce muziky koncerty 
špičkových kapel. Během večera 
se postupně představí dvě české 
kapely. Koncert odstartuje Ka-
homa Trio se svou improvizo-
vanou hudbou, poté je vystřídá 
mladá swingová kapela ze Zlína 
Swing Shower,“ zve na obnove-
nou tradici předseda Nadačního 
fondu BnB Pavel Ondrůj. 

Kahoma trio je česká kapela, 
hrající improvizovanou hudbu. 
Ta je založena hlavně na písňové 
formě s prvky rubátového a tém-
brového způsobu hraní. „Kaho-
ma  trio používá přirozené zvu-
kové možnosti nástrojů a je zde 
ohromný prostor pro experi-
ment,“ doplnil Ondrůj.
Improvizaci vystřídají svižní 
Swing Shower, kteří se věnují 
zejména interpretaci tanečního 
jazzu a swingu z období 20.-40. 
let XX. století. Hrají ale také ta-
neční latinu a pomalé balady. 
„Návštěvníci tak uslyší třeba le-
gendární Klobouk ve křoví, 
What a Wonderful  World, Říkej 
mi to prosím potichoučku, Nebe 
na zemi, Sway a další,“ zve na 
swing u piva Pavel Ondrůj. 

Turisté oslaví jubileum výstavou o Olomouckém kraji
Výstavu ke 110. výročí Klubu čes-
kých turistů v Přerově, s podtitu-
lem 110 let poznávání Olomouc-
kého kraje, bude od 6. října hostit  
Galerie města Přerova. Návštěv-
níci si prohlédnou nejen fotogra-
fie z turistické činnosti ze zajíma-
vých míst Olomouckého kraje, 
ale také  diplomy, kapesní kalen-
dáře, oblastní turistické odzna-
ky, medaile členů aj.

„Půjde hlavně o fotky z našich 
výletů a cest a ocenění, která naši 
členové nasbírali v průběhu let za 
rozvoj turistiky,“ informoval 
organizátor výstavy a člen Klubu 
českých turistů v Přerově Stani-
slav Dostál.Klub českých turistů 
se bude v Galerii  města Přerovai 
bude prezentovat do neděle 20. 
listopadu.
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Přerov jako město inspirující,  
ano či ne? Jednoznačně ano!. 
Jeho ulice a náměstí dýchají 
historií. Město fascinuje svým 
klidem. Budovy vyprávějí pří-
běhy lidských životů. V histo-
rické části Přerova se čas jakoby 
zastavil a umožňuje pocítit sílu 
a vznešenost města. Přerovský 
zámek jako pevnost, která pro-
vází život města po staletí. A do-
kazuje, že navzdory plynutí času 
existují věci neměnné: krása, 
historie, umění.Ukrajinští umě-
lci Tetiana Kovalenko, Ivan Ko-
valenko a Oleksandr Vynnyk 
malovali v ulicích Přerova a in-
spirovali se jeho krásou.
Svou tvorbu představí na výsta-
vě zahájené slavnostní verni-

Krásné město Přerov

sáží 3. listopadu v 17.00 ve Vý-
stavní síni Pasáž. Výstava bude 
k vidění až do 2. prosince 2022.

VAŠE PŘÍSPĚVKY, 
POZVÁNKY 

A UPOUTÁVKY 
MŮŽETE ZASÍLAT 

V PRŮBĚHU  CELÉHO ROKU 
NA ADRESU

sehnalkova@prerovmuzeum.cz
UZÁVĚRKA PŘÍŠTÍHO ČÍSLA 
NA OBDOBÍ LEDEN–BŘEZEN 

BUDE10. PROSINCE 2022.

(dokončení z předchozí strany)

AKCE PRO DĚTI
8. 10. a 22. 10. Sobotní od-
polední program pro dět-
ské čtenáře, půjčovna pro dě-
ti, Palackého 1,  14.00– 17.00. 

13. 10. Masáže miminek – 
beseda s porodní asistentkou 
Evou Jaremejkovou v rámci 
projektu Bookstart – S knížkou 
do života, půjčovna pro děti, 
Palackého 1, od 9.00.

20. 10. Pohádka „O veliké 
řepě“ s interaktivním čtením 
a zábavnými aktivitami. Pro-
gram pro rodiče s dětmi od 2 do 
4 let v rámci projektu Bookstart 
– S knížkou do života, půjčovna 
pro děti, Palackého 1, od 9.00. 

2. 11. – 30. 11. Portrét – vý-
tvarný kurz pro děti od 13 
do 15 let, učebna MěK v Přero-
vě, Žerotínovo nám. 36, každou 
středu od 16.00 do 18.00 (jen 
pro předem přihlášené).

5. 11. a 19. 11. Sobotní odpo-
lední program pro dětské 
čtenáře, půjčovna pro děti, 
Palackého 1, od 14.00 do 17.00 .

10. 11. Rozštěpové vady ob-
ličeje – beseda s přerovskou 
spisovatelkou Martinou Kolís-
kovou v rámci projektu Book-
start – S knížkou do života, 
půjčovna pro děti, Palackého 1, 
od 9.00.

24. 11. Pohádka „O kohout-
kovi a slepičce“ s interaktiv-
ním čtením a zábavnými aktivi-
tami – program pro rodiče s dět-
mi od 2 do 4 let v rámci projektu 
Bookstart – S knížkou do života, 
půjčovna pro děti, Palackého 1, 
od 9.00. 

3. 12. a 17. 12. Sobotní odpo-
lední program pro dětské 
čtenáře, půjčovna pro děti, 
Palackého 1, od 14.00 do 17.00. 

Do knihovny už od nejútlejšího věku? Ano! 

Milí rodiče! Přemýšlíte, jak do-
poledne co nejlépe zabavit své 
děti? Hledáte pro ně vhodný 
program, při němž si užijí nejen 
spoustu zábavy, ale ještě se i ně-
co nového naučí? Přijďte za ná-
mi do knihovny, kde v půjčovně 
pro děti pořádáme v rámci proj-
ektu Bookstart - S knížkou do ži-
vota dopoledne pro rodiče s dět-
mi ve věku od 2 do 4 let. Cílem 
programu je rozvíjet u dětí nejen 
jejich čtenářskou pregramot-
nost a motivaci ke čtení, podpo-
řit pohybové, hudební a tvořivé 
schopnosti, ale také rozvíjet cen-
ný sociální kontakt s vrstevníky. 
Připraveno máme interaktivní 
čtení pohádek a řadu dalších čin-
ností, z nichž můžete čerpat in-
spiraci pro další aktivity. Ukáže-
me vám také, co vše v knihovně 
najdete, a poradíme s výběrem 
knih pro vaše děti. Navštívit mů-
žete naše dvě podzimní setkání 
(20. 10. a 24. 11. od 9.00 hodin), 

Představujeme projekt Bookstart - S knížkou do života! 

jejichž tématem jsou známé po-
hádky „O veliké řepě“ a „O ko-
houtkovi a slepičce“. Obsahem 
těchto lekcí je interaktivní čtení 
pohádek s vizuálním dopro-
vodem (obrázky, kartičky, ma-
ňásek apod.) a následné střídání 
jednoduchých pohybových či vý-
tvarných aktivit, manipulace 
s různými materiály formou sta-
novišť, volné hraní apod.
V rámci projektu rovněž pořá-
dáme zajímavé přednášky s od-
borníky na aktuální témata, kte-
ré jsou primárně určeny pro ro-
diče s nejmenšími dětmi ve věku 
do 2 let. Zajímá vás například, 
jak navodit u dítěte pocit pohody 
a zároveň zlepšit jeho fyzický 
i duševní stav? Přijďte si 13. 10. 
od 9.00 hodin vyzkoušet doteko-
vé relaxační techniky, které na-
pomáhají k zlepšování celko-
vého stavu dítěte. Poradí vám 
zkušená porodní asistentka Eva 
Jaremejková, která má v oboru 
dlouholeté zkušenosti. O vroze-
né vývojové vadě se zase dozvíte 
důležité informace 10. 11. od 
9.00 hodin od přerovské spiso-
vatelky Martiny Kolískové, která 
je zároveň členkou neziskové or-
ganizace Šťastný úsměv. O téma 
rozštěpových vad obličeje se au-
torka zajímá od narození své 
dcery Lenky, která se s touto va-
dou sama narodila. O tématu na-
psala Martina Kolísková několik 
knih, a to i pro dětské čtenáře.



 
Asi oběť alkoholu. V neděli rá-
no nalezena byla ve Strhanci mrt-
vola muže, ve kterém pak zjištěn 
byl dělník H., nakladač uhlí u fmy. 
Ohera. Jak to v sobotu po výplatě 
bývá, neopomene část dělnictva 
navštíviti nálevny lihovin, které 
nedbají zákazu o dodržování ho-
diny k nálevu, zavdal si asi přes 
míru a jda pak po lávce přes Str-
hanec, spadl do něho a utonul. 
Mrtvola převezena do márnice. 
Nalezeno bylo u něho 237 Kč. 

Obzor, středa 25. října 1922

Olomoucké ředitelství poško-
zuje Přerov. Dovídáme se právě ze 
strany naprosto věrohodné, že 
páni u olomouckého ředitelství 
stát. drah mají už vypracovaný ná-
vrh, aby košický rychlík se vyhnul 
Přerovu a jel nově vystavenou 
spojkou Dluhonice-Předmostí. 
Upozorňujeme znova všechny po-
volané činitele přerovské na toto 
nezodpovědné jednání olomouc-
kého ředitelství, které před krát-
kou dobou dementovalo tuto naši 
zprávu. Jak vidět, páni tehdy si za-
lhali. Inu ovšem, má-li být Přerov 
poškozen, je jim každá zbraň do-
brá. 

Obzor, čtvrtek 26. října 1922  
  

Opět krádež kola. Na těchto 
krádežích vinno samo obecenstvo. 
Ač se o nich v novinách přináší 
ustavičné oznámení, tož majitelé 
kol si počínají nadále nedbale 
a lehkomyslně. Postaví kolo u dve-
ří, neb na chodbě a více se o ně ne-
starají. Když pak se vrátí, je toto 
obyčejně v neznámu. Také v úterý 
nechal si řeznický učeň Fr. Frkál 
v Přerově státi kolo v průjezdu ho-
telu Přerov a šel vyřídit zakázku 
masa k hotelierovi. Když pak se 
vrátil – kolo bylo pryč. 

Obzor 5. listopadu 1922

Městská plovárna je již nyní 
upravována pro jaro, aby mohla 
býti včas otevřena. Opravuje se 
betonování, prkna a pažení kolem 
basenu. Za řádného vedení a úpra-
vy bude jistě plovárna stejně četně 
navštěvována jako byla dosud.

 Obzor, středa 8. listopadu 

Něha nočňátka. V sobotu měla 
děva, procházející se po peroně 

 
přerovského nádraží Judita Mel-
czerová z Kremnice smůlu. Padla 
do oka strážmistrovu a ten nedba-
je jejich svůdných úsměvů, zval ji 
hned k dostaveníčku. Děvucha 
stavěla se nechápavou, chtěla se 
tuliti k muži pořádku a padla mu 
na prsa, vzdychajíc: Můj drahý 
milánku, půjdu s tebou do nej-
černější tmy. Četník však byl jako 
pařez, nedbal na něžnosti nočňát-
ka a zavolal policii. Byla tma hlu-
boká, když přišli k bráně zámku na 
vrchním rynku a zabušili na vrata. 
Po chvíli se tyto otevřely a objevila 
se postava žalářníka Dokoupila, 
jenž hotovil se převzíti nočňátko 
na nocleh. Svůdnice však padla 
strážci vězňů kolem krku, proje-
vujíc mu svou lásku. Ale cerberus 
p. Dokoupil odstrčil ji a zavřel za 
ní dvéře. Inu smůla je smůla. 
Obzor, čtvrtek 9. listopadu 1922 

       
  
Zlatý podzim. Ještě před čtrnác-
ti dny byl náš Michalov krásnou 
vzpomínkou léta. Letní světlo bylo 
v alejích se žlutými pruhy buko-
vého, habrového listí, z něhož vy-
zařoval jas i pod šedivým nebem. 
A záhony kobercové neměnily svě-
ží zeleně a pestrého zbarvení sy-
tých nuancí červených a purpu-
rových květů. Dnes je už pusto do-
cela. Stromy jsou zimního jevu a 
ani slunce už nevyrábí dojmu ži-
vota v krajině. Ale jasnou náladu 
podzimní můžeme ještě spatřiti ve 
Výstavě moravských výtvarníků. 
Havelka tu má zlatou alej, tak sug-
gestivní, že byste se chtěli roz-
běhnouti tím lesem až do dálky, 
brillantně namalované. Jako pen-
dant k Podzimu visí poblíž jeho 
Letní den, neméně dobrý obraz, 
a mezi nimi Letní noc, něžná bá-
seň tajemství měsíčné krásy. Tady 
ve výstavě teď v podzimních 
dnech, kdy slunéčko tak zřídka 
nás potěší, můžeme si plně prožíti 
radostné chvilky splynutí s příro-
dou ve vší její kráse, tak jak je oko 
umělcův dychtivě vsálo a duší pro-
mítlo v obraz zmaterialisovaný 
barvami a štětcem na plátně. 
Obzor, pátek  10. listopadu 1922 

Na jarmarku ukradeno 28.000 
Kč. Nejvíce se činili kapsáři a kap-
sářky mezi boudami s konfekcí. 
Pláště, kostýmy šly sice čile na od-
byt, takže mnohé boudy vypro-
dány, ale také spousta kapes a ka-
bel vypleněna. Zejména větší ob-
nosy měly odbyt. Ukradeno jed-

Páteční trh nebyl tak obeslán, 
jako trhy dřívější. V úterním trhu 
se snažili kupovači sraziti ceny 
z bývalé výše. Venkovanky se to-
mu bránily a poprodaly máslo, 
tvaroh, vejce aj. za staré ceny. 
V pátek v důsledku toho nechtěl se 
venkov dostaviti na trh, protože by 
musil levněji prodávati. Při ma-
lém množství nabízeného přeplá-
celo městské obyvatelstvo a tím se 
ovšem staré ceny udržely. Tak se 
napomáhá láci. 

Obzor, neděle 1. října 1922

Ceny pokrmů v hostincích: 
Dohodou se zástupci společenstva 
hostinských stanoveny byly pro 
zdejší okres tyto ceny pokrmů 
v hostincích dnem 1. října 1922 
počínaje: Oběd v předplatném 
(menu) 6.50 K. Polévka 1 Kč. Ho-
vězí vařené 6 Kč. Hovězí pečené 7 
Kč. Telecí pečeně 7.50 Kč. Ve-
přová pečeně 8 Kč. Řízek 8 Kč. 
Moučník 2.50 Kč. Příkrmy zeleni-
nové (zelí, kapusta atd.) 1 Kč. 
Brambory 80 hal. Guláš 5.50 Kč. 
(Pro dnešní srovnání je třeba ná-
sobit  x15. pozn.red.)

 Obzor, středa 4. října 1922   

Průmyslová krise těžce doléhá 
na náš průmysl. Kokorovka ome-
zila pracovní dobu na 36 hodin a fa 
Heinik, která jindy bývá velmi pl-
ně zaměstnána, redukuje pracov-
ní dobu ve slévárně na 34 hodiny, 
ve strojírně na 42 hodiny. Heinik 
ještě před 4 týdny pracoval přes 
čas. Také v ostatních podnicích 
omezili pracovní dobu ještě dřív. 
Menším výdělkem dělnictva trpí 
ovšem živnostnictvo a obchod-
nictvo. Příčinou krise je neustále-
nost kurzu koruny. 

Obzor, pátek 6. října 1922

Úprava budovy Moravsko-
slezské banky ve Škodově ulici 
rychle pokračuje. Z provedených 
prací je patrno, že v nejživější ulici 
města povstane na místě sýpek 
representační stavení. Stavba za-
dána Českomoravské stavební 
akciové společnosti s podmínkou, 
že veškeré práce řemeslné prove-
dou místní živnostníci. Návrhy na 
úpravu vypracoval inž. Kovařík, 
který řeší celou výpravu v antic-
kém slohu. 

Obzor sobota 14. října 1922    
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Nouze o stromky je hlavně 
v Přerově, nebývalá. Jsou o ně svá-
děny pravé boje, při nichž nechybí 
ani škrábanců a kousnutí. Se 
stromky se lichvaří vesele. Docílily 
u nás ceny až 80 Kč. 
Obzor neděle 24. prosince 1922 

Telefonní meziměstský styk  
Přerova doznal v poslední době 
značného zlepšení. Nemožnost 
dostati Prahu v dopoledních 
hodinách jest již, následkem 
zlepšení telefonního provozu
, odstraněna a pilné hovory možno 
i v této době, mimo bursovní čas, 
abslovlvati. Rovněž zlepšen  pro-
voz se Slovenskem a s cizinou ob-
držel přímé spojení s Vídní.  Ne-
jsou v závadě hovory s Německem 
a Polskem. Jest na Přerovu, aby 
dovedlo toto zlepšení telefonního 
provozu  zužitkovati.
Obzor, čtvrtek 28. prosince 1922

Silvestrovskou zábavu pro 
malé i velké pořádá v neděli 31. 
prosince Loutkový odbor Sokola 
v Přerově ve svých divadelních 
místnostech v Palackého ulici, 
proti knihkupectví p. Nárožného. 
Hraje se dvouaktový žert „Konec 
světa“ a mimo to připravují dře-
vění umělci svému posluchačstvu 
množství veselých výstupů a před-
nášek. Nejvíce se chce vyzname-
nati Kašpárek, který se už měsíc 
učí všemu nazpaměť. Představení 
bude jen jedno a začne přesně 
o půl třetí odpoledne. Každé jiné 
neděle jsou představení dvě, jak 
ohlašují vždy vyvěšené plakáty.  

Obzor, pátek 29. prosince

Voják - komunista Tolas z Pře-
rova odsouzen byl vojenským 
soudem k 10 dennímu vězení, 
poněvadž četl a rozčiřoval mani-
fest mezi svými kamarády.  (Prvo-
republiková  armáda byla striktně 
apolitická, pozn.red.)
Obzor, neděle 31. prosince 1922

Rolnický ples v Přerově koná se 
6. ledna ve všech místnostech Ak-
ciového pivovaru. Hudba Kroužku 
RUND. Vstupné 10 Kč.
Obzor, neděle 31. prosince 1922

notlivým paním po 1000 Kč, 1100
Kč až 1300 Kč a více. Pokud byly 
krádeže policii a četnictvu ohlá-
šeny, páčí se vyvlastněná suma na 
28.000 Kč. Při milionovém obra-
tu není to asi mnoho. Zajímavo je, 
že postižené paní žádaly policii, by 
jména jejich nebyla v novinách 
uváděna, a to nejen proto, aby ušly 
domácí mrzutosti, ale aby se na 
nich nevybíjelo přísloví: „Člověče, 
máš-li škodu, o posměch se ne-
starej“. 
Obzor, sobota 11. listopadu 1922 

Nová budova hospodářské 
školy postavená v krátké době 
čtyř měsíců stavitelem Köhlerem 
vedle budovy střední hospodářské 
školy, jest pěkná, jednopatrová 
budova. V přízemí jest byt ředite-
lův, ředitelna a sborovna, v prv-
ním poschodí 2 síně učební a 2 ka-
binety. Zdivo jest sesíleno, takže 
v případě potřeby nadstaveno 2. 
poschodí. Celkový náklad činí ok-
rouhle 700.000 Kč. Průčelí ozdo-
beno jest 2 zdařilými obrazy oráče 
a rozsévače, jež namalovali pp. 
Barta a Gottwald. 
Obzor, úterý 14. listopadu 1922 

Blahoslavův pomník je v díl-
nách Škodových již dohotoven 
a bude postupně dopraven do Pře-
rova. Odhalení pomníku stane se 
slavnostním způsobem, nikoliv 
v únoru, kdy připadá výročí Bla-
hoslavovo, nýbrž až o Letnicích.
 Obzor, středa 15. listopadu 1922

Mlsní zloději. Pí. Č. ukradli zlo-
ději husu z pekáče, pí. L. husí játra, 
pí. V. pečeni přichystanou na 
neděli. 
 Obzor, středa 15. listopadu 1922 

Vánoční umělecká tržnice 
v nové výstavní síni Obzoru bude 
otevřena letos již od 1. prosince. 
Bude jako vloni obsahovati v bo-
hatém výběru keramiku, obrazy, 
plastiku, drobný umělecký prů-
mysl, hračky, nově bude veliký vý-
běr výšivek slovenských a va-
lašských, ručních gobelínů a ko-
berců. Zastoupeni budou přední 
umělci českoslovenští. 
 Obzor, úterý 21. listopadu 1922
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Úmrtí.  V Přerově zemřel známý 
stavitel Frant. Krejčiřík v pokro-
čilém věku po dlouhé nemoci. 
O rozvoj Přerova má zásluhu, že 
rozvířil stavební  ruch již před 50 
lety tím, že skoupil značnou plo-
chu půdy „na Loučkách“ a sám 
jako podnikatel na ní postavil de-
sítky domů. 
Obzor, pátek 24. listopadu 1922

Nezaměstnanost a zábavy. 
Dovídáme se, že v různých měs-
tech byl vydán podnět k zákazu zá-
bav a plesů po dobu zimní neza-
městnanosti. U nás v Přerově, kdy 
každý na výzvu městské rady sklá-
dá a dává nezaměstnaným, co mů-
že, mohly by městská rada s doro-
zuměním politické správy všech-
ny zábavy, tancovačky, maška-
rády, plesy jednoduše zakázati. 
Kdo chce jíti na tancovačku, ať ra-
ději pamatuje na chudáky děti ne-
zaměstnaných. 

Obzor, úterý 5. prosince 1922

Na náměstí  Svobody bude zří-
zen dlážděný přechod k domům 
na Lešetíně. Také obruby na Své-
pomoci, již dříve povolené, budou 
provedeny.  
Obzor, čtvrtek 14. prosince 1922

Prodej obuvi Baťa s velkou 
vánoční slevou. Naše P.T. zá-
kaznictvo zdvořile žádáme, aby 
svoje nákupy v naší prodejně 
v Přerově si zavčas učinilo, poně-
vadž je nám z našich dosavadních 
zkušeností známo, že v posledních 
dnech předsvátkových bývá v naší 
prodejně velký nával, takže nezbý-
vá našemu personálu dostatečně 
času ku vzorné obsluze. 

„Baťa“
Obzor, sobota 16. prosince 1922

Těžká hospodářská situace, 
která těžce dolehla na mnohé ro-
diny sokolské, donutila i naši jed-
not, že upustí v letošním maso-
pustním období od nákladných 
šibřinek, které již zábavní odbor 
Sokola připravoval a spokojí  se 
pouze  zábavou v malých rozmě-
rech s nejmenším vydáním. Zlep-
ší-li se poměry, což pevně věříme, 
odměníme se příštím rokem vel-
kolepými šibřinkami. 
Obzor, sobota 23. prosince 1922
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V letech 1955 až 1956 vyrostla v tehdejší Jeremenkově 
(dříve i nyní Želatovské) ulici 19 třídní škola 

pro 800 žáků; jednalo se o první školní novostavbu 
po 2. světové válce.  

Vůbec první panelové domy v Přerově byly postaveny 
v Dvořákově ulici před nemocnicí; 

práce na domech typu G40 započaly již koncem 
roku 1956 a první obyvatelé 

z rodin zaměstnanců Přerovských strojíren 
se sem stěhovali již na jaře 1957.  

V druhé polovině 40. let se Přerov začal rozšiřovat a na volných parcelách na konci Dvořákovy ulice 
byly postaveny domy pro zaměstnance Meopty (v pozadí uprostřed) a nemocnice (v levé části snímku). 

 NOVÝ PŘEROV  EVOLUČNÍ I REVOLUČNÍ 

Unikátní panoramatický pohled z Kabelíkovy ulice na rozšiřující se zástavbu na východním okraji města; zprava 
výzkumný ústav Meopty, panelové domy G40, blok domů stavebního družstva Optikotechny, na něž ve středu navazují 

již první domy budovaného sídliště Meopta okrsek B Sever.     
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V 60. letech se již  výstavba nových bytů dostala 
do kolize se „starým Přerovem“ a do jara 1968 zmizela 

značná část někdejšího historického předměstí 
Velká Dlážka; v srpnu 1968 již zde rostl první 

12 patrový výškový dům, jakožto zárodek budoucího 
sídliště s 1100 byty.    

Historie našeho města nejsou jen nostalgické pohledy na „starý Přerov“, ale i bouřlivé změny 
a proměny, které nebyly sice vždy ladné, ale dotvořily podobu „nového Přerova“ tak, 

jak je známe dodnes. Masivní průmyslový rozvoj po 2. světové válce si ale žádal 
revoluční rozšiřování města, spojené do značné míry s asanací starých čtvrtí a ulic. 
Pár příkladů tehdejšího rozvoje přinášíme v příloze, jakožto předvěst budoucí série 

„procházky polozapomenutým Přerovem“, pojednávající právě o tom, 
jak se město v jednotlivých svých úsecích postupně měnilo.       

V 60. letech se změny dotkly také středu města, 
kvalitativním posunem byla několik let trvající zásadní 

proměna levého nábřeží, jež od roku 1961 nese jméno 
Protifašistických bojovníků. 

Výstavba sídliště Šířava III si vynutila rozsáhlou 
asanaci a zmizela téměř celá původní zástavba 

Trávníku; na snímku stavba jednoho z posledních 
výškových domů sídliště v nové ulici Budovatelů 

(v pozadí Kozlovská ulice).

Již v 60. letech se projektovalo vybudování nového 
středu města blíže budovaného sídliště Šířava I, součástí 
měl být i moderní obchodní dům podniku Prior, jenž měl 

vzniknout již v roce 1970, ale nakonec se tak stalo až v 
polovině 80. let.   

Sídliště Šířava III bylo projektováno koncem 60. let 
s kapacitou téměř 2300 bytů a dle tehdejší samosprávy 

se mělo stát nejkrásnější čtvrtí města; výstavba 
si ovšem vyžádala rozsáhlé asanace v ulicích Trávník, 

Želatovská, Kozlovská či Vsadsko.  

V rámci sídliště Velká Dlážka byl v letech 1973 až 1978 
budován objekt krytého bazénu, jenž byl ve své době 

označován jako největší stavba tzv. akce Z; zcela vpravo 
je možno spatřit kuželnu dokončenou v roce 1973. 



Petr Sehnálek

Restauraci Leopolda Wagnera v Blahoslavově ulici navštívil v době svého přerovského 
působení také legendární válečný letec František Fajtl. Poslední návštěva poručíka Fajtla 
U radnice však mohla mít osudové následky. Po okupaci českých zemích 15. března 1939 po-
zval velitel přerovské 63. zvědné letky major Skoba své podřízené na rozlučkové setkání 
právě do tohoto podniku Leopolda Wagnera. Jelikož bylo ještě krátce po obsazení republiky 
Němci, tak si mladí piloti vzali do společnosti ještě své elegantní modré letecké stejnokro-
je.Uniformy zaniklé československé armády a neúspěch u přítomných žen pak vyprovokova-
ly hlídku německé armády k agresi proti našim důstojníkům. Dramatická událost se udála 
právě v místech před restaurací viditelných na fotografii. Podnapilí Němci si počkali na po-
ručíky Fajtla a Holomuckého a s napřaženými zbraněmi jim vyhrožovali zastřelením. Do inci-
dentu se zapojili také další němečtí vojáci ubytování v objektu radnice naproti a pro rychlou 
exekuci si již v okně do Blahoslavy ulice v prvním patře chystali kulomet. V beznadějné si-
tuaci zachránila oba letce spásná myšlenka zmínit jméno důstojníka, kterému před časem 
poručík Fajtl musel předávat přerovské letiště, což pomohlo nebezpečnou situaci nakonec 
urovnat. Soudě dle umístění dopravních značek jasně viditelných v popředí vznikl snímek 
pravděpodobně právě v pohnutém roce 1939, kdy se v českých zemích přešlo z levosměrné-
ho na pravosměrný dopravní provoz. Je obecně vžitou znalostí, že tato změna byla provedena 
z nařízení německé okupační správy ihned po 15. březnu 1939. Ve skutečnosti však okupanti 
pouze tuto změnu uspíšili, jelikož tehdy již bylo rozhodnuto, že k ní dojde 1. května 1939. 
V rámci příprav přechodu na pravosměrný provoz probíhala rozsáhlá informační kampaň ve 
sdělovacích prostředcích, která účastníky silničního provozu seznamovala s praktickými 
důsledky této akce. Proto je možno říci, že také právě díky tomu proběhl onen přechod „ze 
dne na den“ tak hladce. Na dopravních značkách s nápisy STŮJ a ZAKÁZANÝ VJEZD zame-
zujícím průjezd Blahoslavovou ulicí ve směru z Masarykova náměstí je také označení Čes-
koslovenského autoklubu Moravy a Slezska, který se tehdy také podílel na pořizování 
a umisťování dopravního značení.  

ZPRAVODAJ MUZEA KOMENSKÉHO V PŘEROVĚ, ŘÍJEN–PROSINEC 2022
Texty:  Lada Galová, Radim Himmler, Marta Jandová, Stanislav Komínek, Andrea Kopečková, Šárka Krákorová Pajůrková, Svatava Měrková,  Petr 
Sehnálek, Hana Sehnálková, Kristina Sehnálková, Zdeněk Schenk, Markéta Straková, Jana Syryčanská, Jana Trtíková a Lubomír Vyňuchal
Foto: archiv Muzea Komenského v Přerově, archiv KIS Přerov,  Zdeněk Schenk , Jiří Vojzola st. a Lubomír Vyňuchal
Redakce a grafická úprava: Kristina Sehnálková
Vydalo Muzeum Komenského v Přerově, p.o., Horní nám. 7/7, 750 02 Přerov IČO: 00097969. Zaregistrováno MK ČR pod zn. MK ČR E 21496. Čtvrtletník - 
periodický tisk územního samosprávného celku. Vyšlo 7. 10.  2022 v Přerově. Příští číslo vyjde 9. 1. 2023. Změna uveřejněného programu vyhrazena!
V rámci akcí pořádaných Muzeem Komenského v Přerově, p. o., budou pořizovány obrazové a zvukové záznamy za účelem prezentace organizátora akce. Muzeum Komenského v Přerově, p.o., 
nenese odpovědnost za záznamy pořízené a zveřejněné jinými subjekty.  http://www.prerovmuzeum.cz/img/muze-um/GDPR/2018_05_Informace_o_zpracovani_osobnich_udaju_web.pdf. 
Muzeum Komenského v Přerově je zřízeno a financováno Olomouckým krajem.

 

Na snímku z konce 30. let zachytil neznámý 
fotograf jedno z přerovských stravovacích 
a ubytovacích zařízení, restauraci a hotel 
U radnice fungující zde již před více než 100 
lety. V domě číslo 71/2 provozoval hotel 
nejdříve Rudolf Kasalovský, kterého později 
v době první republiky vystřídal Leopold 
Wagner. V přerovských hotelových restaura-
cích se tehdy návštěvník mohl najíst za ně-
jakých 8 korun. Dobové „menu“ sestávající 
se z polévky, masa s přílohou a moučníku při-
šlo na 6,50 Kč a půlitr 10 stupňového piva na 
1,50 Kč. Samostatná polévka stála 2 koruny 
a vydatná večeře 7 korun. 

Restaurace a hotel U radnice
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