
Každoroční kulturní akce    
Únor  Masopustní průvod městem
Květen  Kytarový rekord na hradbách
Květen–září  Promenádní koncerty
Květen  Přerovský festival dračích lodí
Červen–srpen Dostavníčko s divadlem
Červen–srpen Hudební léto na hradbách
Červen  Folklorní festival V zámku a podzámčí
Červen  Zubrfest
Srpen  Svatovavřinecké hody
Září Blues nad Bečvou
Říjen  Československý jazzový festival
Prosinec  Vánoce v Přerově
Prosinec  Silvestrovská plavecká show

Kam za kulturou
Pro milovníky výtvarného umění jsou celoročně otevřeny Galerie 
města Přerova a Výstavní síň Pasáž. Od podzimu do jara je cen-
trem divadelní a hudební kultury Městský dům s kapacitou 550 
diváků. Během léta jsou vyhledávána jeviště pod širým nebem 
-  Letní divadelní scéna přerovského zámku, zde se koná festival 
Dostavníčko s divadlem, středověké hradby Spálenec s Hudebním 
létem na hradbách a Horní a Masarykovo náměstí s tradičními Sva-
tovavřineckými hody.

Tip na výlet 
historickým jádrem města
Prohlídku historického jádra města zahájíte na Horním náměstí, 
které je součástí městské památkové zóny. Uprostřed náměstí stojící 
socha Jana Blahoslava zve k návštěvě přerovského zámku, dnes je 
zde Muzeum Komenského. Ze zámecké věže je nezapomenutelný 
pohled na panorama města. Procházka vede okolo kaple sv. Jiří 
a zachovalých renesančních měšťanských domů s podloubími, 
mezi nimiž najdete úzkou uličku – takzvanou fortnu. Sestoupíte-
-li fortnou dolů, naskytne se vám krásný pohled na středověké 
hradby s odpočinkovou zónou a sochou Neptuna. Od sochy se 
vydáte vlevo kolem hradeb a dojdete k unikátní venkovní expozici 
Památníku jednoty bratrské. Nejcennějším exponátem památníku 
je odkrytá historická cesta, z níž byl přístup do bratrské školy. Po této 
cestě se před několika staletími prokazatelně procházeli také Jan 
Amos Komenský a Jan Blahoslav. V blízkosti památníku se nachází 
Tyršův most se třemi skulpturami – zubrem, ptákem a stromy. Od 
mostu pokračujete směrem k náměstí T.G. Masaryka, kde před 
přerovskou radnicí stojí bronzový model města. Dominantu ná-
městí tvoří Městský dům, který je největším kulturním stánkem 
Přerova. Z náměstí zamíříte ke kostelu sv. Vavřince a kapli Panny 
Marie, dále pokračujete ulicí Jiráskovou k bývalé židovské synagoze 
– dnešnímu pravoslavnému chrámu sv. Cyrila a Metoděje.

TOP TIP

V sezóně navštivte informační centrum, které pořádá letní komentované 
procházky s průvodcem městskou památkovou zónou (červenec–srpen). 

Poznat Přerov lze i z jiné perspektivy, od vodní hladiny, během plavby 
po řece Bečvě Ololodí Kordulka. 

Kam do přírody   
Za prohlídku zcela určitě stojí městský park Mi-
chalov. Byl založen z iniciativy okrašlovacího 
spolku v roce 1904 přeměnou bývalého lesa, 
podle plánů architekta Františka Thomayera. 
Unikátní je i Památník lovců mamutů v Předmostí, který byl v roce 
2006 otevřen spolu s naučnou stezkou. Památník prezentuje kulturní 
vrstvu obsahující skládku zvířecích kostí z období před 27 000 lety. 
Ve městě se nachází dvě naučné stezky. První stezka Předmostím 
až do pravěku má 9 zastavení. Během osmikilometrové procházky 
příjemným terénem provede návštěvníky pravěká žena Pražínka z Před-
mostí. Druhá stezka Přerovským luhem provází na dvanácti kilome-
trech lesních pěšin, chodníků a polních cest rozmanitými ekosystémy 
podél řeky Bečvy a upozorňuje na místní zajímavosti. Podél stezky 
jsou situované ilustrované informační tabule, které poodhalí nejen 
historii, ale i vývoj lužní krajiny. Areál lagun se nachází na pravém 
břehu řeky Bečvy v těsné blízkosti přírodní rezervace Žebračka. Pro 
aktivní návštěvníky města je určena Cyklostezka Bečva, kterou mohou 
využít cyklisti, in-line bruslaři, turisti a v zimních měsících i běžkaři. 

Městské informační centrum Přerov

náměstí T. G. Masaryka 7, 750 02 Přerov
tel.: +420 581 587 777
e-mail: mic@kis-prerov.cz

www.prerov.eu

Přerov – město s mamutí historií, které přitahuje atmosférou dávných časů. Je pro-
slulé svými archeologickými nálezy z doby paleolitu, známé jako rodiště Jana Bla-
hoslava a působiště Jana Amose Komenského. Jako přirozené centrum však nežije 
pouze historií, svým prostředím je Přerov vyhledávaným střediskem řady kulturních, 
společenských a sportovních akcí. Více než třicetiletou tradici má Československý 
jazzový festival. Pro oddech a rekreační sport slouží plavecký areál, tenisové kurty, 
zimní stadion a discgolfpark. Městem vede Cyklostezka Bečva, jedna z nejdelších 
cyklostezek na Moravě, po které se můžete vydat poznávat krásy Pobečví. 

Historie
Prvotní sídelní útvar na území dnešního Přerova se nacházel na pravém břehu řeky 
Bečvy v Předmostí. Světově proslulou se obec stala koncem 19. století díky nálezu 
tábořiště lovců mamutů z doby před 27 - 26 000 lety. Na přelomu 19. a 20. století zde 
našli vědci pod zemí kosti tisícovky mamutů z poslední doby ledové. Archeolog 
Maška v roce 1894 objevil v Předmostí hromadný hrob dvaceti pravěkých lidí, kteří 
tu žili 25 000 let před naším letopočtem. Tento samostatný vývojový druh člověka 
dostal označení Homo Predmostensis.

První písemná zmínka o Přerově však pochází až z roku 1141, roku 1256 udělil Přemysl 
Otakar II. osadě práva královského města. Vrcholného rozvoje se Přerovu dostalo za 
Pernštejnů.  Došlo k osídlení návrší kolem hradu novými osadníky, mezi nimiž byli 
zastoupeni členové jednoty bratrské. Jejich zásluhou se Přerov stal v 16. století důle-
žitým kulturním střediskem, kde působila významná bratrská škola. Vrchol i tragický 
pád zažíval Přerov za vlády Karla staršího ze Žerotína. Dvě století následující po pro-
hraném stavovském povstání znamenala pozvolný úpadek a ztrátu významu města.

Teprve v souvislosti se zaváděním železniční dopravy došlo postupně od druhé po-
loviny 19. století k rychlému hospodářskému růstu. Roku 1841 totiž přijel do Přerova 
první vlak a zdejší nádraží se stalo důležitou železniční křižovatkou. Významnou 
událostí pro město je Přerovské povstání z roku 1945. V roce 1997 postihla město 
katastrofální povodeň.

Město Přerov

mailto:mic@kis-prerov.cz
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Víte, že…   
Specifický Genius loci má lokalita Na Marku? Projděte 
se po původní dlažbě, po jaké chodil do školy J. A. 
Komenský.  Ulička byla odkryta v roce 2012 při pláno-
vané stavbě parkoviště. Archeologické práce objevily 
základy bratrské školy a kostela sv. Marka, kde nyní 
stojí památník. 

Název pomníku jednoty bratrské OMNES OMNIA 
OMNINO odkazuje na zásadu J. A. Komenského 
VŠECHNO VŠEM VŠESTRANNĚ.

Výstavní síň Galerie města Přerova je bývalá zámecká 
kotelna, dříve konírna.

Doposud nepřístupná tajemná podzemní chodba, kte-
rá se nachází pod náměstím Na Marku, sloužila kdysi 
jako sklad pro sudy s pivem pro měšťanský pivovar.

Přerov má jediný v kině zpřístupněný protiatomový 
kryt v celé republice.

Na Čekyňském kopci u Přerova stojí socha mamutího 
mláděte v životní velikosti.

Právo vařit pivo udělil Přerovu Přemysl Otakar II. v po-
lovině 13. století.

Na dosah od Přerova
Na východ od Přerova

Moravská brána odpradávna spojuje Přerovsko, Lipnic-
ko a Hranicko. Projděte se Moravskou bránou a získejte 
nevšední zážitky: 

V Muzeu Prosenice se dozvíte, jak se dříve žilo na 
hanácké vesnici.

Kdo miluje chladné zdi hradů, ten si nesmí nechat ujít 
návštěvu dvacet kilometrů od Přerova vzdáleného 
středověkého hradu Helfštýna.

V nedalekém Lipníku nad Bečvou si prohlédnete nej-
lépe dochované městské hradby na Moravě s baštami, 
renesanční zámek, náměstí s renesančními a barokní-
mi domy, zvonici a střešní zahradu. Skutečný klenot 
představuje synagoga uprostřed staré židovské čtvrti, 
kuriozitou je nábřeží Járy Cimrmana.

Hranická propast – díky rekordní hloubce vody 404 m 
je nejhlubší zatopenou propastí světa. Jejího dna však 
stále není dosaženo. Nachází se v Národní přírodní 
rezervaci Hůrka u Hranic v Olomouckém kraji. 

Nejteplejšími jeskyněmi v celé České republice s celo-
roční stálou teplotou14°C jsou Zbrašovské aragoni-
tové jeskyně.  Jsou umístěny v malebném údolí řeky 
v lázních Teplice nad Bečvou. Unikátní výzdobu tvoří 
minerál aragonit a tzv. gejzírové stalagmity.

V  předzámčí renesančního zámku Dřevohostice 
s arkádovým nádvořím se nachází hasičské muzeum.

Na západ od Přerova

Ojedinělé dílo - Zvonkohru Marie Dytrychové-To-
máškové najdete v nedalekém Brodku u Přerova.

Zámek Tovačov je v letních měsících dějištěm folk-
lórního festivalu a můžete se zde setkat s hanáckými 
soubory. Na výlet s dětmi se nabízí severozápadně  
od města Přerova položená Zoologická zahrada 
Olomouc. Kromě možnosti prohlídky vzácných dru-
hů zvířat v pěti pavilonech a mnoha dalších výbězích 
a expozicích lze využít okružní jízdu vláčkem. Zoo se 
pyšní 32 metrů vysokou vyhlídkovou věží, jako na dlani 
budete mít krajské město Olomouc a za příhodného 
počasí dohlédnete i na nejvyšší horu Jeseníků – Praděd.

1. Areál lagun
2. Cyklostezka Bečva
3. Chrám sv. Cyrila a Metoděje
4. Infocentrum Předmostí
5. Galerie města Přerova

6. Kostel sv. Jiří
7. Kostel sv. Vavřince
8. Městské hradby
9. Městské informační centrum
10. Městský dům

11. Městský park Michalov

12.  Naučná stezka Předmostím  
až do pravěku

13. Naučná stezka Přerovským luhem

14. Ornitologická stanice

15. Památník jednoty bratrské
16. Památník lovců mamutů
17. Přírodní rezervace Žebračka
18. Tyršův most
19. Zámek Přerov

Přijeďte ochutnat 
z regionální produkce 
-  různé druhy piv z Pivovaru Zubr, Minipivovaru Parník, 

Minipivovaru Jižan

-  Hanáckou kyselku z  Horní Moštěnice s  obsahem 
přírodního jódu

- čokoládové výrobky z čokoládovny Lenky Glosové

- pekařské výrobky z Pekárny Racek

- svatební koláčky z Dřevohostic

- pařené sýry z Oseku nad Bečvou

- bochořské sváteční okurky

Mobilní průvodce městem Přerovem
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