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malé ohlédnutí ke 100. výročí slavnostního otevření Nové radnice
Prostějovská radnice včera a dnes
Prostějovská Nová radnice, architektonický skvost a charakteristický symbol 
města, je známá daleko za jeho hranicemi. Přestože si to mnozí Prostějované 
dnes již ani neuvědomují, nebylo tomu tak vždy – v minulosti radnice v Pro-
stějově nesídlila stále na dnešním místě. 

Původním objektem radnice byla bu-
dova dnešního Muzea Prostějovska 
v sousedství kostela Povýšení svatého 
Kříže na východním konci náměstí 
Tomáše Garrigue Masaryka. Tato pro 
město charakteristická stavba s výrazným 
hlavním schodištěm a atikou s motivy 
vlaštovčích ocásků byla postavena pros-
tějovskými měšťany v renesančním slohu 
(s některými ještě gotickými prvky) za 
Jana z Pernštejna v letech 1521 - 1530. 
Po velkém požáru města v roce 1697 byla 
přestavěna a původní otevřené schodiš-
tě na severní straně bylo zastřešeno do 

dnešní podoby lodžie. Ve 20. století 
byla budova dále částečně upravována – 
v podloubí schodiště byly zrušeny drob-
né krámky a celé přízemí bylo zazděno, 
za slepou atikou bylo nadstavěno patro 
výstavních sálů a navazující boční křídlo 
bylo nově zastřešeno a upraveno. Na 
jeho jižní fasádu, směrem k tržnici, sem 
byl druhotně přenesen ze Staré valchy 
na Poděbradově náměstí (v 19. století 
významného centra prostějovského vlas-
teneckého života, později tržnice – byla 
zbourána v roce 1929) dvojitý empírový 
kamenný portál s plastickou výzdobou. Mnohem cennější je však krásně zdobe-

ný edikulový portál s reliéfy městských 
práv, umístěný nad schodištěm při hlav-
ním vstupu do muzea směrem z lodžie, 
pocházející již z doby renesance - z roku 
1539.
Svému původnímu účelu sloužila 
Stará radnice do roku 1850. Pozdě-
ji zde sídlil přechodně okresní soud 
(městské vězení bylo umístěno v bu-
dově hradební bašty na nároží Školní 
a Šerhovní ulice) a sídlo městské rady 
a obecní správy bylo po krátkém inter-
mezzu v domě č. 17 na Žižkově ná-
městí (nárožní dům do Mouřenínské 
ulice - dnešní ulice U Spořitelny) pře-
neseno do budovy staré sýpky a dřívěj-
šího městského chudobince a špitálu 
vedle valchy na Poděbradově náměstí. 
Tamní prostory nejen že nebyly dosta-
tečně důstojné, ale ani neposkytovaly 
potřebný prostor pro úředníky a jed-

notlivé městské agendy a proto se 
(zejména po velkém vítězství české 
strany ve volbách roku 1892, kdy se 
rychle se rozvíjející a hospodářsky vý-
znamný Prostějov stal největším mo-

ravským městem s českou správou) 
intenzivně hledalo nové řešení. Na-
konec byla zakoupena budova tzv. sta-
rých kasáren a sousedící dům na západ-
ním okraji hlavního náměstí a v letech 
1911 – 1914 zde bylo vystavěno nové, 
prostorné a důstojné sídlo městského 
úřadu. Asymetrickému historizujícímu 
průčelí monumentální budovy radni-
ce dominuje mohutná věž s orlojem, 
uvnitř se nacházejí bohatě zdobené 
secesní a historizující interiéry. Na 
stavbě se podíleli v největší míře mistři 
z Prostějova a blízkého okolí a Nová 
radnice je proto dodnes ukázkou vyso-
ké tehdejší úrovně zdejšího stavitelství 
a řemesla. V letošním roce Nová radni-
ce oslaví 100. výročí svého slavnostního 
otevření, což bude spojeno s řadou oslav 
a vzpomínkových událostí.

Mgr. Daniel Zádrapa,  
vedoucí oddělení památkové péče 

Magistrátu města Prostějova

Stará radnice počátkem 20. století.

Pohled na hlavní náměstí s Novou radnicí - 20. léta 20. století.

Pohled na západní stranu náměstí Františka Josefa před výstavbou  
Nové radnice (počátek 20. století).

inzerce
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Svátek obecní samosprávy v  Prostějově
 Obecní rada největšího českého města na Moravě – Prostějova, pozvala na ne-
děli 7. června poslance, representanty našich měst a obcí, jakož i čelné korpora-
ce a českou žurnalistiku k slavnosti otevření nové radnice, velkolepé to budovy, 
krásně a účelně zařízené, která skutečně je důstojným sídlem samosprávných 
úřadů a vedoucích orgánů městských ústavů a podniků. Lze říci, že v prostějov-
ském pozvání bylo trochu chlubnosti, avšak proti takové chloubě nelze ničeho 
namítat, neboť Prostějov se chlubí zdárnými výsledky poctivé a obětavé práce, 
kterou vykonal nejen k vlastnímu vývoji, nýbrž i pro posilu a povznesení celé 
české Moravy. Městská správa ukázala hostům kromě nové radnice i všecky 
obecní podniky a ústavy, vytvořené během let k účelům lidumilným, kulturní, 
hospodářsky a sociálně prospěšným, aby mohli posoudit veliký význam plně po-
chopené obecní samosprávy pro veškeren život obyvatelstva. A hosté měli také 
vhodnou příležitost rozpoznat, jak účelná obec. správa může přispět k rozvoji 
sil na poli průmyslu, obchodu a živnosti, na poli výroby a odbytu.

Prostějov vykazuje obrovský pokrok v ka-
ždém směru a radostí naplňuje českého 
člověka, že ten rozmach a pokrok nastal 
od roku 1892, kdy správa města přešla 
do českých rukou majících velké štěstí 
na všestranně schopné, zdatné a vytrva-
lé pracovníky: přešel tedy v zájmu obce, 
k prospěchu národní věci do rukou lidí 
zvlášť způsobilých k provedení velikých 
úkolů, kterých nahrnulo se pod jařmem 
německým mnoho v ohledu národním, 
kulturním, hospodářském a sociálním. 
Lze říci, že nebylo takřka jediné otázky, 
která by v Prostějově nebyla měla k řešení 
muže zkušené, hlavy bystré. A pracovníci 
prostějovští vynikali i vzácnou obětavos-
tí, železnou vytrvalostí a houževnatostí; 
nelekali se překážek, nedbali protiven-
ství, neznali únavy a oddechu. Zářný 
vzor jejich dr. Ondřej Přikryl stojí dnes 
v čele města. V Prostějově budovalo se 
všecko najednou a soustavně. Město vy-
víjelo se ve všech směrech jarého života 
a práce. Školství, průmysl, obchod, živ-
nosti rostly a sílily stejně a obecní sprá-
va pilně přihlížela k tomu, aby pro ten 
rychlý vzrůst zjednala zdravé podmínky, 
příznivou půdu, pevné opory a aby tak 
obyvatelstvu všecko životní snažení jeho 
pokud možno usnadnila. Bylo to oprav-
du všeobecné závodění v poctivé práci 
a obětavosti, co se podnikalo od r. 1892, 
a dle krásných výsledků můžeme dnes 
dle pravdy říct, že dobytím Prostějova 
zasazena byla německé nadvládě na Mo-
ravě nejtěžší rána.
Při slavnostním otevření nové radnice 
provedla se vlastně přehlídka vykonané 
práce. Správně řekl starosta dr. Přikryl 
ve slavnostním shromáždění, že Prostě-
jov nejdříve provedl nejdůležitější úkoly 
k národnímu zajištění, ke kulturnímu 
a hospodářskému povznesení, splnil 
velké povinnosti k obyvatelstvu až k so-
ciálním a lidumilným zařízením, a pak 
teprv přikročil ke stavbě nové radnice, 
která vlastně je i pomníkem všeobecné-
ho pokroku, poněvadž na jejím vybu-
dování a vypravení účastni byli místní 
firmy a pracovníci. Budova a vnitřní její 
zařízení jsou přímo oslňujícím dokladem 
veliké vyspělosti a dokonalosti, je takřka 
výstavou mistrovských děl, které plní 

všecky její prostory a místnosti a které pů-
sobí sytým dojmem uměleckého celku. 
K projektantu profesoru české techniky 
brněnské arch. Kepkovi přidružili se 
v nejlepší snaze místní výrobci, řemeslníci 
a postavili takový stánek české samosprá-
vě, jakého nemá druhé město na Moravě 
a jaký dosavadní prostějovská obecní sa-
mospráva skutečně si zasloužila.
Celé město bylo ozdobeno prapory 
barev českých a slovanských. Bohatá 
a ladná výzdoba domů a ulic oznamo-
vala hostům, že veškero obyvatelstvo jest 
si vědomo významu dne a že je hrdo na 
nové dílo, na nový úspěch, jehož hanác-
ký Prostějov dosáhl na dráze pokroku. 
Na ulicích a zejména před radnicí stály 
zástupy lidu z města i venkova. K 11. 
hodině dopolední shromáždila se v nád-
herné zasedací síni nové radnice skvělá 
společnost. K členům obecního zastu-
pitelstva připojili se zástupci různých 
úřadů, ústavů, škol, korporací a spolků 
místní deputace měst a obcí, poslanci; 
galerii pak oživily spanilé dámy míst-
ních hodnostářů. Přítomen byl náměs-
tek zem. hejtmana dr. Pluhař, přísedící 
zem. výboru dr. Budínský a Sonntag, 
poslanci dr. Fischer, Hruban, Pokorný, 
Reichstädter, prof. Smrček, rektor čes-
ké techniky v Brně, a Votruba. Přerov 
zastoupen byl starostou drem. Havrán-
kem, radními Müllerem a Poseltem, 
drem. Tichým, Vyškov starostou drem. 
Venhudou, Plumlov star. drem. Liskou, 
Kroměříž star. drem. Bartákem, Na-
pajedla radním Konečným, židovská 
obec prostějovská starostou Zweigem. 
Omluvili se: zem. hejtman hr. Serényi, 
místodržitel bar. Bleyleben, vicepresi-
dent Houdek, ministři dr. Trnka, Zen-
ker, bar. Heinold a j. Pozdravné a blaho-
přejné telegramy a přípisy zaslali: Klub 
lidové strany pokrokové, klub agrární, 
poslanci dr. Stránský, dr. Seifert, dr. Mo-
hapl, Janda, Pastyřík, Bubela, Staněk a j., 
jakož i četná města, mezi nimi Praha, 
Brno, Uh. Hradiště, Tovačov, Boskovi-
ce, Holešov, Val. Klobouky, Bystřice p. 
H., Dačice a j. 
Slavnostní schůze obecního zastupitel-
stva zahájena byla přednesem mužského 
sboru Nešverova Moravě, který mistrně 

obstaral zpěvácký spolek Orlice. Všecky 
hosty a účastníky srdečně uvítal staros-
ta dr. Přikryl. Poukázav pak k jubileu 
půlstoletí obecní samosprávy, vděčně 
vzpomenul zásluh prvních tří starostů 
českého Prostějova Karla Vojáčka, Jos. 
Waita, dr. Jos. Horáka, jichž obrazy zdo-
bí již novou zasedací síň, načež s uzná-
ním konstatoval, že poplatnictvo rádo 

přineslo pro stavbu radnice značné oběti 
finanční v očekávání, že účelná obecní 
správa jinak ty oběti jemu nahradí. Vytkl 
s důrazem, že živnostnictvo a dělnictvo, 
které na budově pracovalo, podalo skvě-
lý důkaz, že je zdatné, dovedné a mo-
derně vyzbrojené pro výrobu a práci a že 
zaslouží, aby bylo všude plně respektová-
no. Ke konci vyzval starosta členy sboru, 
aby poctivě, rozvážně a vytrvale zastávali 
své úřady, by celá česká Morava, celý čes-
ký národ vždy s úctou a pýchou vyslovo-

val jméno Prostějova.
Předseda odboru stavebního městský 
rada Neuman podal dějiny novostav-
by. Stavbou nové radnice zabýval se již 
první český starosta nezapomenutelný 
Karel Vojáček, ale pro finanční otázku 
odložena byla tato záležitost, což stalo 
se také za starosty Waita. Teprv r. 1908 
navázáno bylo jednání s arch. Kepkou, 

který pak koncem r. 1910 předložil 
plány a rozpočet. Se stavbou radnice 
započalo se v květnu 1911. Pan radní 
Neuman též uvedl všecky firmy a živ-
nostníky, kteří byli na stavbě a na veš-
kerém vnitřním vypravení súčastněni 
a právem vyslovil jim dík, uznání za zda-
řilé provedení prací a navrhl pro věčnou 
paměť zapsání jich jmen do protokolu. 
 Na to arch. Kepka a zástupci stavitelské 
firmy Konečný a Nedělník odevzdali 
starostovi klíč od hlavní brány radnice, 
umělecké to dílo ze závodů Vulkanie. 
Starosta dr. Přikryl oceniv zdařilé dílo 
prof. Kepky, poděkoval všem spolupra-
covníkům a prohlásil, že nová radnice 
bude pobídkou obci, aby nadále umění 
a umělecké snahy podporovala. Pře-
vzav klíč pravil: Klíč vybízí, aby správa 
obce hledala dvéře do srdcí občanstva, 
klíč žádá dále bezpečné ochrany a tím 
naznačuje, že strážcové jeho mají hrad 
české síly a českého vědomí v městě 
bezpečně zamykati a chrániti proti 
všem pohromám. Symbolů těchto jsem 
si vědom a slibuji, že naše obecní správa 
v jejich intencích bude pracovat.
 Městský rada dr. Perek podal referát 
o započaté samosprávné činnosti v nové 
radnici a připojil k němu několik vzpo-
mínek z minulosti Prostějova a ocenil, 
jakou významnou oporou české Mo-
ravy je dnes Prostějov, který byl a bude 
městem práce a jenž jen v práci hledat 
bude celou budoucnost vlastní i ná-
roda. Správa města musí vždy pečovat 

o to, aby Prostějov zůstal český, zacho-
val hanáckou svéráznost, hájil svobodu 
obyvatelstva a jeho hospodářský zájem 
a nikdy neopouštěl cesty pokroku.
 Náměstek zemského hejtmana dr. 
Pluhař vyslovil obdiv nad krásou a účel-
ností nové radnice, projevil jménem 
zemského výboru uznání dosavadní 
obecní správě a přál, aby nová radnice 
celou činností zůstala skvělým vzorem 
naší samosprávy. Pak promluvili ještě 
okresní hejtman Wierer, za ústředí sta-
rostenských sborů přísedící zemského 
výboru Sonntag a předseda starosten-
ského sboru prostějovského Hošek, 
jenž pronesl vřelé přání, aby potrvala 
nadále dobrá shoda mezi městem a ven-
kovem. Na návrh dra. Perka schválen 
byl následující projev: „Obecní výbor 
prohlašuje novou radnici za sídlo sa-
mosprávné činnosti obecního zastupi-
telstva města Prostějova a zahajuje v ní 
dnešním dnem svoji zákonitou působ-
nost jsa přesvědčen, že z tohoto hradu 
samosprávy budou povždy s největší 
rozhodností hájeny duševní i hmotné 
statky veškerého našeho obyvatelstva 
jako občanská rovnost, svoboda pře-
svědčení, volnost sebeurčení a cílevědo-
mý hospodářský rozvoj směřující k bla-
hobytu všech vrstev našeho lidu. 
 Obecní výbor slibuje slavnostně za sebe 
i za budoucí pokolení, že obecní zastupi-
telstvo města Prostějova při vykonávání 
své samosprávné působnosti po všechny 
časy dbáti bude naprosté spravedlivosti 
oproti všem svým občanům bez rozdílu 
národnosti, náboženství a přesvědčení, 
avšak bude zároveň pokládati za svoji nej-
světější povinnost ze všech sil hájiti českost 
a hanáckou svéráznost města a kraje a sta-
rati o to, aby město Prostějov vždy a všude 
s celou váhou svého významu spolupůso-
bilo při obraně práv české vlasti a při zápa-
su za povznesení celého českého národa.
 Ke konci slavnostní schůze zapěl muž-
ský sbor Orlice Prausův Chorál národa 
českého. Vřelým doslovem uzavřel pak 
starosta dr. Přikryl jednání slavnostní 
schůze. Po schůzi následovala prohlíd-
ka všech místností, návštěva městských 
ústavů a podniků. O 2. Hod. odpol. 
uspořádán byl v přednáškovém sále 
Městského domu společný oběd pro 
hosty a městské hodnostáře, při němž 
vzletné zdravice pronesli starosta dr. 
Přikryl, náměstek zemského hejtmana 
dr. Pluhař, okresní hejtman Wierer, 
posl. Dr. Budinský, posl. Votruba, posl. 
Pokorný aj. Lidovou veselici „Hanacké 
hode“ v zahradě akciového pivovaru 
pokazilo sychravé počasí, které potrvalo 
celé odpoledne.  

Slavnostní otevření nové radnice. (Od zvl. zpravodaje Lid. Novin.)  V Brně, pondělí dne 8. června 1914

Starý Prostějov bez radnice.

Výstavba radnice.

Radnice-pohled od drozdovického rybníka.
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HLASY z  HANÉ - list politický a národo-hospodářský
Maják budoucnosti.
Vznešená, stepilá, silná a krásná, 
stojí před námi radnice města Pros-
tějova. Tatam je stará „ubec“ s  jejími 
stísněnými úřady v  bývalé špitální 
budově. Mine několik let, přijde 
nové pokolení a jen ve vzpomínkách 
ožije časem představa nízkého, za-

padlého stavení blíž někdejší „Vod-
ní brány“, které již není pamětníků. 
Život města Prostějova zbudoval 
si nové středisko a nastupuje nové 
dráhy. Časy půjdou vpřed svým 
odvěkým krokem, nové cíle stavěti 
si bude Prostějov a radnice, před 
níž stojíme v  zadumání, ukazovati 
bude vždy: Výš! Výš! A výš znamená 
vpřed. Heslo: „V před a výš!“ vedlo 
nás hanácký lid v  městě a  okolí k  
osvobození Prostějova z  jařma ci-
záctví, vpřed a výš vedla Prostějov 
jeho česká správa od památného 
a nezapomenutelného roku 1892 až 
po naše dny a heslo: „Vpřed a výš!“ 
tají se v  nápisu, který vtesán do prů-
čelí radnice: Svorností malé obce 
vzkvétají, nesvorností velké obce 
hynou. Vůdčí hvězdou správy města 
Prostějova a jeho obyvatelstva může 
a smí býti jen odkaz a příkaz: Vpřed 
a výš! Nepřízeň položení, nepřízeň 
osudu i cizích lidí, pokud na jejich 
moci a vůli vývoj našeho města závi-
sí, učinila na příkoř a škodu Prostě-
jova, seč byla, a neustává a neustane. 
Čím Prostějov se vyšinul, byla jen 
přičinlivost a vytrvalost, jen láska 
a obětavost obyvatel tohoto města 
a kraje, pronícených myšlenkou, že 
všemu lidstvu, svému národu, své 
vlasti nejlépe slouží, kdo vlastní 
domov šlechtí. Nová radnice pros-
tějovská jest tedy nejen památníkem 
místního a krajanského vlastenectví, 

nýbrž i ozdobou a chloubou veškeré 
naší české domoviny. Proto též po-
zval Prostějov na slavnost otevření 
nové radnice vynikající hosty ze 
všech zemí koruny České, aby byli 
nejen účastníky naší domácí slavnos-
ti, kdy plesáme v  radosti nad dovr-
šením díla, kterým Prostějov získává 

na vzhledu a cti, ale i aby byli svědky 
odevzdání radnice veřejnosti jako 
zástavy, že město Prostějov a jeho 
správa jsou plně vědomi a pamětli-
vi všeho, čím radnice tato má býti. 
Všecka moc pochází z  lidu. Stěžej-
ní tuto pravdu pronesl slavný vůdce 
národa českého, veliký demokrat 
Dr. Fr. Lad. Rieger, na naší Hané,  
v  Říšském směnu kroměřížském, 
který se byl sem utekl, když ve Vídni 
revoluce oběsila ministra Latoura na 
lucerně a panovnická rodina uchýli-
la se rovněž na Hanou, do Olomou-
ce. Česká správa města Prostějova 
byla a je posud lidová, demokratic-
ká. Pro lid, pro všecky jeho vrstvy 
a stavy pracovala od r. 1892 česká 
zastupitelstva města Prostějova a vý-
sledky práce té, z  nichž jedním jest  
i nová radnice, byly požehnány. 
Duševní, mravní i hmotné potře-
by a zájmy obyvatelstva byly a jsou 
východiskem i cílem snahy a prá-
ce, již zástupcové obyvatelstvem 
města svobodně zvolení na radnici 
na se berou. Z  lidu vyšlí a lidem 
k  řízení osudů města zmocnění 
a oprávnění starostové, městští ra-
dové a obecní starší síly své věnují 
zase všemu lidu našemu, Vidouce 
utěšené ovoce takové správy měs-
ta, můžeme chovati jediné pouze 
přání, aby týmž duchem a směrem 
řízeny byly osudy města Prostě-
jova povždy. Na první své české 

město povýšila Morava Prostějov. 
Národní, vlasteneckou, lidovou  
a pokrokovou prací získal si tohoto 
uznání Prostějov, dříve posmívaný 
a povrhovaný. Vývoj národnostních 
poměrů na Moravě znemožní v  
čase nedalekém, aby Prostějov vedle 
obou hlavních měst zemských ucho-
val si místo největšího českého měs-
ta Moravy, neboť o tom rozhodova-
ti budou poměry mocenské, kterých 
Prostějov neměl v  minulosti a ani 
v  budoucnosti míti nemůže. Čeho 
však nikdo, žádná moc poměrů a lidí 
Prostějovu nebude moci odníti, toť 
ono prvenství čestnosti cílů, oprav-
dovosti práce, pevnosti a věrnosti 
k  zásadám, jež Prostějov povznesly 
ke cti prvního a největšího českého 
města na Moravě. Toto prvenství 
spočívá úplně v  rukou obyvatel to-
hoto města. Poctivá práce pro naše 
město zachovati může Prostějovu 
význam, jejž mu heroickým přičině-
ním získali mužové naší doby, která 
v  dějinách Prostějova a celé Moravy 
zůstane slavnou a příkladnou. Ro-
zechvěni myšlenkou a přáním, aby 
týž duch, který řídil správu města 
Prostějova v  prvním čtvrtstoletí po 
jeho osvobození z  pout poníže-
ní a hanby, uhostil se na vždy na 
radnici a vládnul městem, toužíme 

a žádáme, aby nová radnice stále 
pevně jako věrný strážce českého 
národa a našeho lidu, jsouc mu 
dílnou a štítem i pavezou stálého 
zdaru, pokroku a dobra. Jako z  
výše věže září světlo do okolí, tak 
až z  Prostějova vycházejí do celého 
okresu a kraje paprsky osvěty. Jak v  
rozhledu z  věže pojí se v  jeden lad-
ný obraz město i venkov, tak nechť 
svazky vespolnosti je nerozlučně 
poutají k  jednotě a bujaré síle, kte-

rá odolá všem zlobám živlů i věků, 
aby očištěna byla Haná ode všech 
nepřátel, aby Hanák tady zůstal do 
skonání světa jako Čech a Slovan 
a svůj vlastní pán. Nová radnice 
prostějovská budiž pomníkem nejen 
našich činů, nýbrž i našich myšlenek 
a tužeb. Hlasy z Hané, číslo 45,

ročník XXXIII.
V  Prostějově, v  sobotu 

dne 6. června 1914.

Před novou radnicí prostějovskou

Nová radnice hned po svém dokončení - 1914.

Nová radnice koncem třicátých let dvacátého století.

Pohled z věže radnice na Wilsonovo (TGM) a Masarykovo (Husserlovo) náměstí - počátek  dvacátých let.

inzerce

RESTAURACE - PIVOVAR 

U KRÁLE JEČMÍNKA
Dlouholetá tradice výroby piva

Stará tradiční receptura při vaření
- vynikající a oblíbené retro kousky
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Nová radnice – stoletá
Letos je tomu už sto let, kdy byla dokončena stavba nové prostějovské 
radnice. Než se společně symbolicky a na stránkách tohoto vydání Pro-
stějovských radničních listů projdeme nejen její impozantní budovou, 
ale i historií a současností, připomeňme si stručně, jak k tomu vůbec 
došlo, že se město Prostějov může pyšnit jednou z vůbec nejkrásnějších 
radnic v republice. 

První myšlenka na výstavbu radnice 
se datuje do roku 1892, kdy mělo 
město poprvé svoje zastupitelstvo. 
Teprve 6. dubna 1909 byl však br-
něnský architekt, profesor Karel 
Hugo Kepka pověřen zpracováním 
nových plánů radnice. Původní roz-
počet činil 737 tisíc, nakonec stavba 

stála 850 tisíc. Na stavbě se podílelo 
celkem 38 firem z toho pouze 9 mi-
moprostějovských; naši předkové si 
zakládali na tom, aby práci zadávali 
zejména místním řemeslníkům. Stav-
ba byla dokončena 15. dubna 1914, 
úřadovat se zde začalo 14. května 
1914.

Při pohledu na budovu radnice ne-
jednoho návštěvníka jistě zarazí urči-
tá nesouměrnost budovy. Vysvětlení 
je prosté – sousední dům, v němž se 
dnes nachází knihkupectví – se tehdy 
radním nepodařilo vykoupit. Domní-
vám se, že tato „nesouměrnost“ však 
ve výsledku vůbec není na škodu a vy-
tváří osobitý vzhled dominanty centra 
Prostějova. Už i proto, že šestašede-
sátimetrová radniční věž, která byla 
mimochodem nedávno otevřena i pro 
veřejnost, je nepřehlédnutelná.
Budova prostějovské radnice v sobě 
snoubí historický i secesní styl, její in-
teriér je bohatě zdoben, což platí ze-

jména pro obřadní síň. Pro mne jako 
primátora je však podstatné hlavně to, 
aby se uvnitř dominanty Prostějova 
cítili lidé dobře a instituce, jež zde 
sídlí– tedy magistrát a jeho zaměst-
nanci – dělali pro spokojenost obča-
nů maximum. O to stejné se snažíme 
my, volení zástupci. A protože nejlé-
pe skutky současné zhodnotí až bu-
doucnost, snažme se, abychom našim 
potomkům dělali jednou stejnou čest, 
jako nám dělají naši předchůdci, kteří 
stáli třeba právě u stavby nové prostě-
jovské radnice… Miroslav Pišťák,  
 primátor
 Statutárního města Prostějov

Karel Hugo Kepka  (1869 – 1924) 
Nemůžeme začít jinak, než připomenutím muže, jehož dílem se pyš-
ní střed města Prostějova – architekta Nové prostějovské radnice Karla 
Hugo Kepku

Autor projektu Nové prostějov-
ské radnice, prof. ing. Karel Hugo 
Kepka, se narodil 26. července 1869 
v Plzni, kde maturoval na místní 
reálce. Poté studoval v letech 1887 
– 1893 obor pozemní stavitelství na 
České vysoké škole technické v Pra-
ze. Nějaký čas po absolutoriu dál na 
této škole působil jako asistent pro-
fesora Pacolda, zároveň také praco-
val jako samostatný projektant. 
Na konci století přichází Kepka 
do Brna, kde nejprve pracuje jako 
profesor České státní průmyslové 
školy. Další jeho profesní kariéra je 
již spjata s brněnským školstvím vy-
sokým. V roce 1901 začíná působit 
jako suplent a posléze docent na 
brněnské České vysoké škole tech-
nické. Roku 1906 se zde stává mi-
mořádným profesorem pozemního 
stavitelství, roku 1908 profesorem 
řádným. V letech 1908 – 1909 a 
1911 – 1912 je děkanem odboru sta-

vebního inženýrství a v letech 1915 
– 1916 a 1916 – 1917 rektorem 
školy. Když  je po vzniku Českoslo-
venska na brněnské technice otevřen 
ve školním roce 1919 – 1920 první 
ročník studia nově zřízeného odbo-
ru architektury a pozemního stavi-
telství, stává se Karel Hugo Kepka 
společně s Emilem Králíkem jeho 
prvním profesorem a je také jmeno-
ván historicky prvním děkanem; tuto 
funkci zastává do roku 1921. Umírá 
v Brně, 30. června 1924, ve věku ne-
dožitých pětapadesáti let.
Nová radnice je Kepkovou druhou 
stavbou na území města Prostějova. 
Tou první je obecná a měšťanská 
škola na Skálově náměstí z roku 
1909 - 1910. Z realizací mimopros-
tějovských jmenujme například kos-
tel Nejsvětějšího Srdce Páně v Brně 
– Husovicích, Kounicovy koleje 
v Brně (v tomto případě se autor 
jako jeden z mecenášů vzdal hono-

ráře), Jubilejní úrazovou nemocnici 
v Brně (s Vladimírem Fischerem), 
Městský dům v Přerově (s Aloisem 
Čenským), budovu záložny v Po-
děbradech, sanatorium Františka 
Kuthana v Tišnově, nebo stavbu 
občanské záložny v Třebíči. Ze za-
jímavých drobných realizací zmiňme 
návrh řetězu rektora pro brněnskou 
Českou vysokouškolu technickou 
z roku 1911. Text převzat z panelu 

ve věži radnice

Radniční budova
Stavba nové radniční budovy se při-
pravovala poměrně dlouhou dobu. 
V první fázi se uvažovalo o adaptaci 
staré radnice renesanční a také o re-
konstrukci starých kasáren (stávaly 
na území dnešní nové radnice). O 
rok později bylo však rozhodnuto 
o stavbě zcela nové, opět v místech 
bývalých kasáren. Kontaktováni byli 
pražští architekti Václav Roštlapil 
a Jan Vejrych, nicméně z administ-
rativních důvodů sešlo i z této akce. 
Dalším krokem bylo vypsání archi-
tektonické soutěže. Ta byla vyhláše-
na v letech 1900 – 1901, bylo do ní 
přihlášeno celkem 22 projektů; bez 

ohledu na její výsledky však byli vy-
zváni k práci Jan Vejrych a Osvald 
Polívka (druhou cenu tehdy získal 
K.H.Kepka). Po roce 1904 byly 
přípravné práce na čas přerušeny, 
přednost dostala lépe připravená 
stavba Národního domu. Koncem 
roku 1904 však odbor pro výstavbu 
radnice Polívkův přepracovaný pro-
jekt zrušil a navázal spolupráci přímo 
s Kepkou, kterého 6. dubna 1909 
pověřil zpracováním zcela nových 
plánů.
V případě prostějovské radnice měl 
Kepka poněkud ztíženou pozici. Na 
poměrně úzké, hloubkové parcele 
byla očekávána monumentální bu-
dova, tvořící protipól farního kostela 
a ovládající nejenom střed, ale i celé 
panoráma města. K tomu se navíc 
několikrát mění zadání i rozpočet, 
proto je výsledek v exteriéru možno 
označit jako rozporuplný. Průčelí 
radnice je 28,7 m dlouhé a po římsu 
19 m vysoké. Věž má čtvercový půdo-
rys o straně 9 m, který ve výšce 42,5 m 
přechází v kruh. Dominují jí hodiny 
a zejména orloj, výrobek pražské fir-
my Heinz. Zděná část je vysoká 51 
m, obě kopule a lucerna s bání 15 m. 
Celková výška je 66 m. 
Jestliže dojem z radniční fasády je 

poněkud rozpačitý, což způsobuje 

užití konzervativního historizující-
ho stylu v často nevhodně zvoleném 
měřítku, o to více bychom se měli za-
bývat výzdobou interiéru. Ten ve své 
bohatosti a možná až okázalosti měl 
vyjadřovat ekonomickou sílu a vyspě-
lost města. Co se týče slohu, můžeme 
opět konstatovat jeho nejednotnost, 
použity jsou prvky neorenesanční, 
ale i secesní. Obzvláště pozoruhod-
né jsou mosazné tepané kandelábry a 
lustry, výrobky firmy Vulkania, která 
se uplatnila i při stavbě Národního 
domu. Autorem nákresu pro štuko-
vou adekorativní výzdobu byl Karel 
Hugo Kepka, plastické modely zpra-

coval Čeněk Vosmík a prostějovský 
štukatér a sochař Vladimír Pleský. 
Řemeslně ve vysoké kvalitě jsou pro-
vedeny rovněž detaily (např. kliky, 
nesoucí znak města) a samozřejmě 
také vnitřní zařízení, což platí ze-
jména o velkém zasedacím sále (jeho 
foyer) i obou malých sálech, předpo-
koji starosty a jeho pracovně (Josef 
Bernauer provedl práce kamenické 
a reliéfy, Bedřich Zahradník mříže 
a kamna, Robert Kořalka nábytek). 
V souvislosti s velkým sálem připo-
meňme kazetový štukový strop, jehož 
hloubka je 1,3 m a který odděluje od 
spodní intarzované části stěn místní 
rarita – nepřerušená obrazová galerie 
českých prostějovských starostů (po 
určitou dobu předsedů MěNV). 
Za pozornost také stojí reliéfy aka-
demického sochaře Jan Třísky na 
prvním schodišťovém odpočívadle 
věnovaném padlým z obou světových 
válek. Jména obětí sovětského vpádu 
z roku 1968 byla doplněna v devade-
sátých letech.
      Úřadovat se v nové budově začalo 
14. května 1914, slavnostní zahájení 
provozu proběhlo 6. června 1914 
představením Smetanovy Prodané 
nevěsty v Národním domě.  
                                        Text převzat   
 z panelu ve věži radnice       

Detail jednoho ze zábradlí.
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Projděme se nyní interiérem stavby a vejděme hlavním vstupem s  dvoukří-
dlými dveřmi. První, čeho si zde všimneme, jsou čtyři tepané kandelábry  
a dvě pamětní mramorové desky, vztahující se k  historii budovy.

Na pravé (severní) straně chodby 
najdeme bohatě prosklený vstup do 
vestibulu. Zde nás upoutá další mra-
morová deska, tentokrát věnovaná 
padlým občanům města během ob-
čanské války ve Španělsku (autorem 
reliéfu je Jan Tříska) a také deska se 
jmény obětí druhé světové války z  
okresu Prostějov. Uprostřed haly je 
vstup, kterým se dostaneme k  výtahu, 
vpravo schodiště do mezipatra s  úřa-
dovnami. Po reprezentativním scho-

dišti s cechovními znaky jednotlivých 
řemesel a znaky města projdeme ko-
lem reliéfu akademického sochaře 
Jan Třísky na prvním schodišťovém 
odpočívadle, věnovaném padlým 
z obou světových válek. Jména obětí 
sovětského vpádu z  roku 1968 byla 
doplněna v devadesátých letech. 
Ocitáme se v  prvním patře, odkud 
vede průchod do vedlejší budovy. 
Chodba je předělena prosklenou 
stěnou, za kterou je umístěn velkofor-
mátový obraz (220x180 cm) z  roku 
1924 od Aloise Doležela s  názvem 
„Na vraku Anagny, evropské lodi 
poznání“. Toto dílo věnovala městu 
umělcova manželka Libuše v  roce 
2011.  Je zde také vstup do kancelá-
ře. Na opačné straně stěny najdeme 
vstupy do kanceláří primátora a jeho 
náměstků. Je zde rovněž umístěno 
několik uměleckých děl. Gobelín 
(165x295 cm), zhotovený Morav-
skou gobelínovou manufakturou, 
zobrazuje motiv z  obrazu Jana Pre-
islera „Sen jinocha“. Na téže (levé) 
straně visí vyřezávaný městský znak, 
dílo místního řezbáře Miroslava 
Srostlíka. Na protější straně chodby 
se můžeme podívat na barevné foto-

kopie katastrálního plánu Prostějova 
z  roku 1833 a zastavovacího plánu 
města z  roku 1948. Je zde umístěna 
rovněž velkoformátová (140x300 
cm) letecká fotografie města z  roku 
2006.
Z  chodby vcházíme vlevo do kancelá-
ří primátora města. V první je sekreta-
riát, vlevo zasedací místnost. I zde na-
jdeme vystavená nejrůznější umělecká 
díla. Stropní výplň tvoří zobrazení 
čtyř ročních období.

Procházíme do současné pracovny pri-
mátora, podle výmalby zvané „zelený 
salonek“.  Stropní výplň zobrazuje jed-
notlivé měsíce roku. V  této místnosti je 
také uložena pamětní kniha. Také zde 
najdeme řadu uměleckých děl: Vilém 
Topinka, „Stará kuželna“, olejomalba 
z  roku 1949; Oldřich Lasák, „Muze-

um ve světle lampy“, olejomalba z  roku 
1925, „Pohled na Prostějov“ olej od 
Aloise Kalvody, a dva obrazy nezná-
mých autorů „Léto v  horách“ a „Vídeň-
ský Práter“.
Poslední kanceláří je „červený salonek“. 
Z  šesti uměleckých děl asi nejvíc zau-
jme velká olejomalba (190x290 cm) 
Aloise Kalvody z  roku 1914, znázor-
ňující pohled na letní panorama Pros-
tějova z  kopce nad Držovicemi nebo 

pohled do Školní ulice od Oldřicha 
Lasáka z  roku 1912. Velice hodnotná je 
olejomalba „Zátiší s  ovocem a šátkem“ 
od Aloise Fišárka z  roku 1944. Všim-
neme si také rozměrné vázy, patřící k  
původnímu vybavení místnosti.
Nejreprezentativnějším podlažím 
je podlaží třetí, tedy druhé patro.  
Obřadní síň je nejreprezentativněj-
ší místností radnice. Doplňme, že 
dřevěné obložení stěn s  městskými 
znaky je sestaveno z  504 polí a každá 
intarzie se skládá z  osmi druhů uměle 
neprobarveného dřeva. Lavice a stol-
ky jsou potaženy volskou kůží. Na 
stěnách visí (kromě galerie českých 
starostů) rozměrné gobelíny se stát-
ními, zemskými a městskými symboly. 
Gobelíny byly vyrobeny žáky tehdejší 
prostějovské tkalcovské školy.
Levými skrytými dveřmi vstupujeme do 
malé zasedací síně. Ta byla původně ur-
čena pro jednání městské rady. Nábytek 
i lustr jsou původní, Lustr váží více než 
500 kg, krb je vyroben z  carrarského 
mramoru. Obložení je opět vyrobeno 
z  osmi druhů uměle neprobarveného 
dřeva. Této místnosti se také někdy říká 
„U dvou volů“. Nikoli snad v  narážce 
na některé z  dřívějších radních, ale pro-
to, že na potah stolu byla spotřebována 
kůže ze dvou kusů hovězího dobytka. 
Také tuto místnost zdobí bohatá obra-
zová galerie. Obrazy mají vesměs exo-
tické náměty. Domnívám se, že není 
nutné se jimi příliš zabývat; do místnos-
ti se příliš nehodí a měly by být nahra-
zeny díly s  motivy města a Hané. Za 
pozornost ovšem stojí dvě velká plátna 
s vyobrazením manželů Kepkových, 
která jsou městu zapůjčena rodinou 
architekta. 
Procházíme do další místnosti–kon-
ferenčního sálu. Veškeré zařízení kro-
mě lustru je zde původní. Výzdobě 
vévodí lunetový obraz „Odpočinek 

v  Lešanech“ od Oldřicha Lasáka z  
roku 1926.
Vystoupáme-li do dalšího podlaží, 
ocitneme se v  chodbě, ze které vedou 
dvoje dveře. Prvními se dostaneme na 
galerii obřadní síně, odkud mohou 
občané např. sledovat jednání měst-
ského zastupitelstva. Druhé nás zave-
dou do spodního podlaží věže.
  Miroslav Chytil

Interiér prostějovské radnice 

Karel Hugo Kepka.

Juliana Kepková

Zelený salonek.

Gobelín Sen jinocha v chodbě u sekretariátů.

Červený salonek.

Obřadní síň.Kandelábry ve vstupní chodbě.
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Výhled z radniční věže
Představa o výhledu na Prostějov a jeho okolí z radniční věže lákala 
obyvatele a návštěvníky města už od doby, kdy byla prostějovská radnice 
postavena a stala se jeho neodmyslitelnou dominantou. K radosti všech 
poznání chtivých dospěly sny v roce 2010 do reálného zadání. 

Vzhledem k tomu, že původní kon-
cept z r.1914 počítal s čistě tech-
nickým – provozním využíváním 
věže, bylo pro projektanty hledání 
bezpečného a funkčního řešení zpří-
stupnění prostoru velmi zajímavé. 
Vedle důležité skutečnosti, že se 
jedná o významný památkově chrá-
něný objekt, se v průběhu posled-
ních 100 let podstatně zvýšily také 
bezpečnostní nároky na navrhování 
konstrukcí a pohyb osob ve výško-
vých stavbách, jakou 65m vysoká věž 
bezesporu je.
Práce na projektu zpřístupnění rad-
niční věže byla zahájena podrobným 
průzkumem stavu konstrukcí. Bylo 
překvapivě zjištěno, že stávající že-
lezobetonové trámové stropy jsou 

zcela poddimenzované a nesnesou 
předpokládané zatížení. Jejich sou-
časný průhyb při rozpětí 6,5m je až 
80mm.
Protože důležitým aspektem celého 
řešení bylo uchování autentického 
historického prostoru i s jeho hrub-
ším řemeslným provedením, které 
s narůstající výškou objektu jakoby 
ztrácelo dech, bylo rozhodnuto stá-
vající železobetonové stropy, jako 
charakteristický prvek, zachovat 
a nad ně zakotvit nové nezávislé oce-
lové konstrukce podlah. 
Dopravu stavebního materiálu do 
věže zajišťovali pracovníci většinou 
pěšky, po schodech. Prokázali při 
realizaci nejen vysokou řemeslnou 
zručnost, ale také fyzickou kondici 

a rozvahu v přípravě stavby a doslova 
si ověřili přísloví: „Co není v hlavě, 
musí být v nohách!“
Pouze pro dopravení nejtěžších oce-
lových stropních nosníků pro nové 
podlahy byl dvakrát přivolán autoje-
řáb. A nejkomplikovaněji probíhaly 
práce v nástupním podlaží do věže. 
Díky velké světlé výšce 10m bylo do 
poslední chvíle uchováváno tehdej-
ší točité schodiště s 52 stupni bez 
odpočívadla, úzké tak pro jednoho 
člověka, po kterém se dopravoval 
materiál i osoby a postupně jím ze-
spodu prorůstala konstrukce nového 
bezpečného přímého schodiště se 7 
odpočívadly. Jak bylo původní scho-
diště stísněné, je možno si ověřit ve 
vyšších podlažích věže, kde zůstalo 
zachováno.
Po náročné rekonstrukci byla rad-
niční věž zpřístupněna veřejnosti od 
hodového víkendu v září roku 2011. 
Od té doby slouží návštěvníkům jak 
pro pravidelné prohlídky (v letních 
měsících), tak i pro prohlídky mimo 
turistickou sezónu na objednávku.
Nedávno zpřístupněné prostory nabí-
zejí návštěvníkovi dosud netušené ob-
zory vně, ale i uvnitř objektu a umoc-
ňují dojem z jedinečné stavby. 

Zdeněk Beran

Rekonstrukce věže.

Slavnostní otevření věže.

Současný  výhled z věže. Rekonstrukce ciferníku hodin.

Rekonstrukce věže.

Příprava výstavy ve věži.

Masarykovo náměstí z radniční věže - 2. polovina 30. let.



Mgr. Jiří Pospíšil,  
1. náměstek primátora, nezařazený
Jako hrdý Prostějovák každé návštěvě ukazuji naši 
překrásnou radnici, která je nejhezčí na světě, za 
tím si stojím! Není to žádná odpočívající dáma, 
i když letos slaví stovku, je to místo, které žije. A ži-
vot někdy přináší humorné situace. Například jed-
nou jsem oddával novomanžele, jejichž doprovod-
ná ekipa přišla rozjařena patrně přímo z večírku, 
na kterém ženich zapíjel svobodu. Jeho vrávorající 
svědek byl velmi zaujat sličností jedné z pracovnic 
magistrátu, a podotýkám, že do očí se jí nedíval, 
bylo to o něco níž. Když uprostřed mého proslovu 
ke snoubencům ze sebe vyhrkl: „Ty vole, ta má k...,“ 
musel jsem ho důrazně upozornit, aby se zdržel 
jakýchkoliv hlasitých poznámek, jinak přeruším 
obřad. K tomu naštěstí nedošlo. Naší radnici přeji 
nejméně další stovku a všem občanům hezké osla-
vy při mnoha akcích připomínajících naši „stole-
tou dámu.“

RNDr. Alena Rašková,  
náměstkyně primátora, ČSSD
Naše radnice pro mne symbolizuje krásu, vzne-
šenost a důstojnost. Radniční věž je tím prvním 
„majákem,“ který přitáhne mé oči, když přijíždím 
do Prostějova a mám radost, že se vracím zpátky 
domů. Tyto hezké pocity jsou doprovázeny mým 
obdivem a úctou k práci našich předků.

Mgr. Ivana Hemerková,  
náměstkyně primátora, nezařazená
Radnice, to je především historie, tradice, dějinný 
běh času. Dnes a denně při procházení chodbami 
si člověk uvědomuje, že těmito místy také prochá-
zeli významné osobnosti historie našeho města, 

vědci, umělci, sportovci, lidé bránící naši vlast, tvo-
řily se zde významné dokumenty pro rozvoj Pros-
tějova. Vážím si těchto chvil, kdy mohu být s naší 
stoletou dámou.
S radnicí mám spojeny především slavnostní chvíle 
v obřadní síni, slzy štěstí, ale i veselé momenty s ma-
lými dětmi, a to vše jako oddávající při svatebních 
obřadech. Právě děti dokáží svojí bezprostředností 
„nabourat“ onen vážný svatební okamžik a přizná-
vám se, že někdy tomu i sama napomohu. Krásné 
je také vidět šťastné maminky se svými ratolestmi 
při vítání občánků. Co víc si můžeme přát, než 
vidět šťastné dětské tváře v krásných a důstojných 
prostorách naší radnice, je to vlastně spojení histo-
rie a budoucnosti.

Ing. Zdeněk Fišer,  
náměstek primátora, ČSSD
Jako náměstek primátora, který má na starosti 
investice města, jsem stál při rekonstrukčních 
pracích radnice v posledních třech letech. Ale 
mé první profesní setkání s touto budovou pro-
běhlo již zhruba před pětadvaceti roky, když 
jsem se coby projektant podílel na přípravách 
rekonstrukce sklepení. Vyrazili jsme s kolegou 
rozhrnujíce pavučiny do tajemných prostor. 
Když kolega viděl, že dole tekly doslova po-
tůčky vody, prohlásil, že dál tedy určitě nejde 
a nechal mě v tom samotného. Boty to odnesly, 
ale zaměření pro projekt jsem dokončil... Mám 
radost nejen z toho, že dnes je sklepení už kom-
pletně opraveno a prostory jsou využitelné pro 
potřeby magistrátu, ale i z dalších provedených 
rekonstrukčních prací. Velký dík za to patří ne-
jen mým spolupracovníkům z vedení města, ale 
celému zastupitelstvu, které dbá o historický od-
kaz našich předků a stará se jako dobrý hospodář 
o majetek města. 

Radní:

Mgr. Milada Galářová, ČSSD 
Vybaví se mi nejdříve naše obřadní síň. Svá školní 
léta jsem strávila převážně v Olomouci, a tak jsem 
poprvé vstoupila na půdu prostějovské  radnice  až   
jako nevěsta ve svůj svatební den. Bylo to v listo-
padu, počasí bylo nepříjemně chladné, mrholilo, 
proto jsem byla vděčná za hřejivý interiér, který 
mne vlídně uvítal a pomohl mi zvládnout nervo-
zitu před obřadem. Podruhé jsem skládala v těchto 
prostorách ještě jeden důležitý slib. Na rozdíl od 
toho manželského se váže jen na čtyři roky.  Byl to 
slib zastupitele a obřadní síň byla důstojným pro-
středím pro vážný akt, díky kterému mám výsadu 
chodit do této nádherné budovy taky tak trochu 
„ do práce“.

PhDr. Alois Mačák, MBA, ČSSD
Vybaví se mi zejména moudrost a odvaha našich 
předků, kteří dokázali postavit tak krásnou a funkční 
dominantu celého města. Pěkných a emocionálních 
osobních vzpomínek mám mnoho, například první 
demonstraci před radnicí v listopadu 1989 nebo vol-
bu starosty na podzim 1994. Prostějovská radnice je 
bezesporu klenot, na který můžeme být oprávněně 
hrdí a pyšní. Tuto skutečnost potvrzují jak občané 
z jiných měst, tak i zahraniční hosté.

Ing. Milada Sokolová, ODS
Mně osobně se okamžitě vybaví můj vlastní nád-
herný svatební obřad, oddávajícím byl tehdejší sta-

rosta Jan Tesař. Potom také svatební obřady, které 
teď jako radní sama vedu, a zapomenout nemohu 
ani na krásné okamžiky při vítání těch nejmenších.

Zastupitelé:

JUDr. Josef Augustin, KSČM
Prostějovská radnice je již sto let hlavní městskou do-
minantou. Poprvé jsem radnici objevil v roce 1975 při 
návštěvě města, a to ještě v dobách studií. Od roku 
1981, kdy jsem byl zvolen poslancem města, se staly 
moje návštěvy této skvostné budovy častější. Velmi 
osobní vztah jsem k radnici pocítil na podzim roku 
1983, kdy jsem byl zvolen místopředsedou MěstNV. 
Od prvního svatebního obřadu na mě velmi inten-
zívně zapůsobila atmosféra slavnostní obřadní síně 
a tento nepopsatelný pocit mě jako oddávajícího pro-
vází do dnešních dnů. I pohled z radniční věže na pa-
norama Prostějova je kouzelný a nezapomenutelný.
Od doby, kdy jsem se stal místním občanem, s úctou 
a pokorou obdivuji tento architektonický skvost na hlav-
ním prostějovském náměstí a skláním se před umem 
a šikovností našich předků, kteří se podíleli na výstavbě, 
výzdobě a vybavení radnice. Každoročně mě okouzluje 
pohled na radnici, když na jaře kvetou sakury. Může-li 
se homo sapiens zakoukat do nějaké budovy, tak mě to 
při pohledu na tuto „noblesní dámu“ potkalo. 
Do dalších sta let přeji radnici, ať zůstává stále tak 
krásná a přitažlivá. Nechť na radnici zasedají osví-
cení zástupci a představitelé města, kteří budou 
i v příštích sto letech pečovat s láskou, úctou a poko-
rou o tuto krásnou dámu.  (pokračování na straně 8)
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Jsme s vámi Již od roku

1873
Přesně Před sto lety, 

v  Červnu 1914, 
když se otvírala naŠe radnice, 

Jsme Pod vedením Profesora rudolfa Wolfa zaČali 
osazovat břehy hlouČely a založili tamní Park.

dnes, 
v  roce 2014,

 obnovený sPolek Pod vedením Předsedkyně milady 
sokolové vysadil stovky stromů, obnovil zeleň na 

řadě míst ve městě Či vyzdobil hradby ve Školní ulici.

váŠ okraŠlovací sPolek města ProstěJova

Co se Vám vybaví, když se řekne prostějovská radnice?
Tuto anketní otázku jsme položili všem zastupitelům, přinášíme některé odpovědi:

inzerce
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Ivana Copková, KSČM
Vždy, když vstoupím do monumentální budovy naší 
radnice, padne na mě zvláštní, téměř povznášející po-
cit. Mé kroky stoupají po schodišti a já si uvědomu-
ji, v jakých bouřlivých dobách tato budova vznikala 
a v jakém nelichotivém století „prožila“ velkou část 
svého života. To vše umocňují nádherné interiéry, vět-
šinou v secesním slohu. Všechnu tu krásu pak inten-
zivně vnímám hlavně ve druhém patře v prostorách 
obřadní síně, kterou nám návštěvníci i svatebčané 
z blízkého i vzdáleného okolí velmi závidí.
Nezapomenutelný je i výstup po nových nedávno 
zrekonstruovaných schodech na věž radnice, od-
kud je překrásný výhled na celý „hanácký Jeruza-
lém“, jak se také Prostějovu pro jeho velkou před-
válečnou židovskou komunitu říká. Při pohledu 
z věže jsem na své rodné město náležitě hrdá.
Nelituji vynaložených peněz na opravu naší jedi-
nečné radnice, protože si myslím, že můžeme být 
v našem městě na takovou stavbu náležitě hrdí a tato 
„starší dáma“ si rozsáhlé opravy opravdu zaslouží.  

Pavel Holík, ČSSD
S radnicí mám spojený zážitek, který byl nakonec 
i mým prvním reálným vstupem do politiky. Coby 
čerstvý ředitel Záchranné zdravotnické služby okre-
su Prostějov jsem v roce 1999 podával žádost o pří-
spěvek města na stavbu nového sídla záchranky ve 
Wolkerově ulici. Finanční podpora byla projednána, 
ovšem jak jsem se dozvěděl v průběhu jednání, zastu-
pitelstvo ji překvapivě neschválilo. A tak jsem rovnou 
ze sanitky doslova vrazil v červeném záchranářském 
oděvu do zasedací síně radnice, kde jsem se neznaje 
proceduru vystupování veřejnosti vrhnul k nejbliž-
šímu mikrofonu a přímo vstoupil do jednání. Všem 
jsem vyrazil dech, zastupitelé zmlkli, až tehdejší 
starosta mne musel zarazit a přerušit :-). Nakonec 
to dopadlo dobře, dostal jsem v řádné diskuzi slovo 
a vysvětlil problematiku. Jednání se přerušilo a po 
schůzce zastupitelských klubů byla veřejná finanční 
podpora zdravotnické záchranné službě schválena. 
Ale byly to nervy!

PhDr. Václav Kolář, TOP 09:
Oddávám už od začátku devadesátých let a za tu dobu 
jsem zažil řadu situací veselých, ale také smutných. 
Na jednu příhodu si vzpomínám velmi živě. Ve svém  
svatebním projevu mám slova o tom, že jako manželé 
přivedou na svět děti, a k tomu jsem vždy přidal pár 

poučení do života. V momentě, kdy jsem pronesl slo-
va o dětech, které přijdou na svět, začali se snoubenci 
smát. Nebylo to ovšem žádné decentní chichotání, ale 
přímo huronský smích, který, jak to bývá, nakazil i pří-
tomné svatebčany. Zvědavost mi nedala, a tak jsem po 
obřadu zašel za novomanželi a zeptal se jich po příčině 
toho výbuchu smíchu. Ženich ukázal rukou na skupi-
nu dětí, které tam stály jako schůdky. Bylo jich asi pět, 
pamatuju-li se dobře. A ženich povídá: ,,To jsou naše 
děti, na víc už nepomýšlíme.“ 

Ing. Petr Kousal, KSU-ČSL
Prostějovská radnice ve mě vyvolává pocit hrdosti, že 
jsem od narození občanem tohoto města. Obdivuji 
totiž nejenom krásnou historickou budovu s radnič-
ní věží a orlojem umístěným pod hodinami, ale i její 
nádherně secesně a velmi vkusně zdobený interiér. 
Podle toho  každý turista bezpečně pozná Prostějov.
Jsem rád, že i když ne všechny projednávané body 
zastupitelstva jsou příjemné, že pobyt v krásné ob-
řadní síni hned zahání všechny chmury a špatnou 
náladu. Také mi připomíná můj slavnostní svateb-
ní den před více jak 35 lety.  Navíc,  nedávno jsem 
v ní společně s rodinou přivítal mezi nové občany 
města právě svoji první vnučku Klárku. Mohu jen  
shrnout slovy, že jako občané Prostějova můžeme 
být na svou radnici právem pyšní. 

Mgr. Michal Műller, nezařazený
Co se mi vybaví? Skvost prostějovského centra, 
nepřehlédnutelná architektura zvenčí, nádherná 
výzdoba uvnitř. Největší okouzlení jsem však po-
zoroval v očích svých synů, když mohli obdivovat 
celé panorama města a okolí z radniční věže. 

Danuše Pelikánová, TOP 09
Se  stoletou dámou, naší radnicí v Prostějově, se se-
tkávám od svého narození. Nejprve to byly každo-
denní výhledy z mého proutěného dětského kočár-
ku, které byly na krátký čas přerušeny střelbou před 
radnicí v srpnu 1968. To mě rodiče v šesti měsících 
věku raději drželi  v bezpečí  v koupelně pod dekou. 
Mnohem později v krásné obřadní síni radnice ná-
sledovaly důležité životní události -svatební obřad, 
či vítání mé dcery do života.  
Posledních osm let trávím na radnici hodně času, 
a to jako členka zastupitelstva v opozičních lavicích.  
V současném funkčním období jsme vytvořili s mými 
pěti kolegy z klubu TOP 09 fungující přátelský tým 
a snažíme se o odpovědnou opoziční politiku. Ob-
čas si však připadám jako ve westernu  „Sedm stateč-

ných“, kde sedmičku doplňuje Ing. Petr Kousal a vět-
šinu našeho snažení hravě spláchne koaliční přesila. 
Jsem přesto velmi ráda, že už se neschovávám pod 
dětskou deku a osm let zastupuji  i ty občany, kteří ne-
souhlasí se všemi kroky koaličních politiků. 
Věřím také, že po nastávajících podzimních  volbách 
dojde ke změnám, které budou přínosem pro občany 
tohoto město. 

Ing. Jiří Pospíšil, ČSSD
Prostějovská radnice je symbol mého rodného kraje. 
Je to architektonicky skvělé dílo, důstojné i vnitřně 
nadstandardně vybavené. Vždy, když se vracíme z do-
volené, již od Žešova vyhlížíme naši radnici. A víme, 
že jsme doma. Všechny důležité  slavnostní okamžiky 
mého života  jsou spjaté s prostějovskou radnicí a její 
obřadní síní. Měl jsem nedávno možnost srovnat  fo-
tografie  z vítání mě samotného jako občánka před 58 
lety  a mého vnuka před pár měsíci. Stále je to  stejný 
dojemný okamžik ve slavnostních prostorách. Stále 
cítím tu velkou sounáležitost k rodnému městu a jeho 
dominantě. Je to vše podtrženo i mým 11-ti letým 
působením v Zastupitelstvu města Prostějova, mno-
hým nelehkým rozhodováním, snahou najít  politický 
kompromis ve prospěch občanů mého města. Přeji 
prostějovské radnici, aby měla v dalších letech i nadále 
tak zodpovědné hospodáře, pod jejichž péčí bude  ne-
ustále, tak jako celé město Prostějov, rozkvétat do krásy.

Božena Sekaninová, ČSSD
Asi to, co každému návštěvníkovi – ojedinělý, doko-
nalý, dech beroucí architektonický skvost počátku 
minulého století. Připadá mi jako kultivovaná dáma 
oslňující návštěvníky svou nádhernou secesní toale-
tou, korunovanou obřadní síní. Prostorem, který na 
každého příchozího dýchne klidnou sváteční atmo-
sférou i trochou nostalgie. Často jsem si prohlížela 
portréty všech starostů, kteří udávali rytmus života 
v našem městě, a ptala se sama sebe: Co by asi říkali? 
Jak to vedeme? Nejsem žádný staromilec, ale tak, 
jak je napsáno na jednom z gobelínů -  věky minulé 
nás zavazují.  V každodenním shonu dnešní rychlé 
doby občanům města budova radnice možná ze-
všedněla a berou ji jen jako správní úřad, kam musí 
dojít vyřídit své záležitosti. Ale snad každý z nás má 
ve své paměti vzpomínky na významné životní udá-
losti, jejichž tichým svědkem byly právě stěny obřad-
ních prostor naší ojedinělé radnice. Jsem hrdá na 
skutečnost, že důležitá část mého života byla s tímto 
architektonickým skvostem spojena.

Pavel Smetana, ČSSD
Když se řekne prostějovská radnice, vždy se mi vy-
baví nádherná budova, kterou naši předkové před 

sto lety postavili jako symbol samosprávy města. 
Radnice je díky své ojedinělosti jednoznačným 
symbolem města Prostějova. Zde se již celé století 
schází zvolení zástupci města a řeší problémy dotý-
kající se všech občanů Prostějova. Radnice je tedy 
nejen reprezentativní budovou města, ale spolu 
s Národním domem představují dvě nejvýznam-
nější dominanty. Když jsem se do Prostějova před 
řadou let přistěhoval, byly právě tyto dvě význam-
né stavby prvními, s nimiž jsem se zde setkal. V tu 
dobu jsem netušil, že jednou budu mít tu čest, být 
jedním z těch, co díky vůli občanů mohou být ná-
pomocni při správě věcí veřejných našeho krásné-
ho města. Heslo: „ Svorností malé obce vzkvétají, 
nesvorností velké obce hynou“, které je vepsané 
nad vchodem na radnici, nám připomíná, jak by 
měla být obec spravována.  Věřím, že i nadále se 
bude Prostějov rozvíjet tak, jak o to naši předkové 
při stavbě této stoleté dámy usilovali.

Jiří Schlesinger, ČSSD
Známe se s touto stoletou dámou, která se právě 
obléká nejen do nového kabátu, ale i do spodního 
prádla, 68 roků. Tedy ona mne ze svých sta let. Já 
ji samozřejmě znám tak o dva roky méně než jsem 
ji začal jako malé dítě vnímat. Svojí věží je ojedi-
nělou dominantou mezi městy, podle které každý 
prostějovák (a leckterý mnohý „cizinec“) při spat-
ření ihned pozná, že jde o Prostějov. Za svých 100 
let toho viděla mnoho. Stavění i bourání Masaryka 
a vzporu při tom, „věšení“ Lenina i opětovné vzkří-
šení Masaryka. Konec II. světové války i sametovou 
revoluci. Také Jiřího Wolkera či Generála Sachra. 
Jsem hrdý na to, že vidí i mne. A jak jsem teprve 
byl, když jsem bydlel 10 let jinde. Hrdost stoupá, 
když vezmete neprostějováka dovnitř budovy, kde 
ho překvapí už impozantní vstup a což teprve gale-
rie na ochozu schodiště. A to se nedostane do naší 
slavnostní zasedací místnosti, ve které byl očividně 
překvapen nejen hejtman Ing. Rozbořil, ale i prezi-
dent Zeman. Mnozí z nás zde měli svatbu (někteří 
i další) a uvítali zde své potomky do života. Přeji ji 
proto minimálně dalších 100 let existence.

Jaroslav Šlambor, KSČM
Zajímavá otázka. Paměť je vrtkavá, ale některé mo-
menty uchovává kupodivu spolehlivě. Ty spojené 
s  naší radnicí k  nim bezpochyby patří. Typická 
silueta budovy s  nezaměnitelnou věží vévodící ná-
městí lemovanému měšťanskými domy, je pro mě v  
prvé řadě nezaměnitelný symbol města Prostějova, 
představující právě ten jediný kousek země, který 
je mému srdci nejblíž. Radnice mi svým majestá-
tem posvětila manželství, přivítala ratolesti do ži-
vota, stala se němým svědkem mnoha významných 
událostí mého života. Radostných událostí, které 
člověk potřebuje k  tomu, aby se cítil dobře a dí-
val se do budoucna optimisticky. Měl jsem také 
tu vzácnou možnost vidět ji nejednou i trochu 
jinak – věřte, že pohled z  ptačí perspektivy, který 
se naskýtal při seskocích padákem na náměstí, byl 
velkolepým zážitkem...  Přeji naší oslavenkyni, aby 
o ni pečovala všechna budoucí pokolení tak, aby 
neztratila nic ze své nádhery, kterou stvořily šikov-
né ruce našich předků.  
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Stejnou otázku „Co se mi vybaví, když se řekne prostějovská radnice?“ jsme položili i osobám 
známým z veřejného života, stejně tak jako několika občanům

MgA. Aleš Procházka, 
ředitel Městské knihovny Prostějov  
a principál divadla POINT
Od dětství to pro mne byla nejvyšší budova v Prostě-
jově, budila ve mně úctu. Co se mi však líbilo nejvíce a 
nikdy mě to nepřestalo fascinovat, je obřadní síň, která 
mi připomíná cukrářské výrobky a vždycky, když jdu 
na radnici do obřadní síně, tak dostanu chuť na něco 
sladkého. Čím jsem starší, tím méně o radnici jako do-
minantě města přemýšlím, ale jako dítě jsem ji vnímal 
jako středobod města. V této souvislosti mě dodnes na-
padají verše Jiřího Wolkera z básně Sloky, které ve mně 
vyvolávají asociaci naší radnice: „…a s věží hodiny jak 
panny zrazené padají v náměstí, v jezero kamenné…“.

Alice Gregušová, vedoucí oddělení DUHA
Mně se v souvislosti s radnicí vybaví vždy jedna 
z nejpříjemnějších chvil, které  jednou za rok na rad-
nici prožívám, a tou je setkání Hanáků s vedením 
města. Jsou to krásné, neformální okamžiky, jedna 
z věcí, na které se těším. Každoročně už od roku 
1992 přivádím na hodovou neděli v rámci Hanác-
kých slavností v poledne skupinu krojovaných Ha-
náků do zasedací síně pana starosty – nyní primáto-
ra, kde si společně zazpíváme, zatančíme, předáme 
dárky, některé dostaneme, zkrátka zpříjemníme si 
hodovou neděli a jsou to opravdu nezapomenutel-
né chvíle, jak doufám, pro všechny, nejen pro mne.

plk. Ing. Karel Řehka,  
velitel 601. skupiny Speciálních sil 
Pro mne osobně je to nádherná budova a tradice 

spojené s městem. Zároveň však vnímám zejména 
lidi, kteří na radnici pracují a se kterými se setká-
vám. Není žádným tajemstvím, že s městem máme 
nadstandardní vztahy, což je pro mne osobně po-
měrně zásadní věc, mám-li se vyjádřit k tomu, co se 
mi vybaví, když se řekne prostějovská radnice.

plk. Mgr. Pavel Novák,  
vedoucí Územního odboru  
Policie České republiky Prostějov
Prostějovskou radnici vnímám ve dvou rovinách. 
Jednak jsou to pochopitelně nádherné prostory, kte-
ré nám právem mohou závidět mnohé obce i města 
České republiky, ale jsou to i lidé, kteří zde pracují. 
Vedení města, s nímž často jednám, je vstřícné, ochot-
né a komunikativní. Mohu říct, že lidé ve vedení mají 
zájem o pořádek ve městě a bezpečí občanů.

František Soušek,  
strážník Městské policie Prostějov
Určitě se mi na prvním místě vybaví zaměstnání, 
protože první zkoušku odborné způsobilosti jsem 
skládal právě v budově radnice, v roce 1994. Poblíž 
budovy radnice jsem také strávil spousty hodin při 
dohledu nad veřejným pořádkem. V této souvis-
losti si vzpomínám například na – dnes už bych 
řekl – úsměvnou příhodu, kdy schody před rad-
nicí sloužily jako cvičný prvek pro jízdu mladíků 
na skateboardu …Radnice je pro mě však zejmé-
na symbolem doby, kdy se stavěly krásné, zdobné 
domy, vypadající téměř jako umělecké výtvory. 

Vojtěch Zapletal, údržbář
Pro mne radnice znamená zaměstnání – pracuji 
zde už poměrně dlouhou dobu. Za ta léta jsem 

si ale všimnul, že se poměrně značně proměnily 
mezilidské vztahy. Zatímco k veřejnosti jsou úřed-
níci určitě vstřícnější, mezi sebou se mi zdá, že už 
nejsou tak družní, večírky nejsou, co bývaly, prostě 
atmosféra je chladnější. Je to taková divná doba…

Zdeněk Pella, důchodce
Mně se vybaví krásná budova a zobrazení doby, 
v níž vznikla. Vše je spojeno v jednu monumen-
tální stavbu. Radnici však vnímám také jako život 
v ní. Je mi sympatický pan primátor, jsem spoko-
jen, jak hospodaří s obecními penězi a také, jak se 
chová k lidem. Navíc, protože sem chodím hrát na 
obřady, mohu se setkávat s lidmi, kteří tyto obřady 
vedou. V tomto směru se mi velmi líbí práce paní 
Hemerkové. Jinak zaměstnanci, kteří zde pracují, 
jsou podle mého mínění na vysoké profesionální 
úrovni a já k nim nemám žádné výhrady.

Marta Sovíčková, obchodnice
Radnice je vlastně moje sousedka a jsem si jista, že 
kdykoli se mluví o výstavbě prostějovské radnice, 
zmiňuje se i náš dům. Je to proto, že manželovi 
předkové, kteří jej vlastnili, dům tehdy neprodali, 
a tak radnice nemohla vzniknout tak, jak byla pů-
vodně plánována – tedy souměrná.  Je to na jednu 
stranu rarita, na druhou stranu je třeba si uvědo-
mit, že manželův předek do těchto míst v roce 
1910 přenesl své nakladatelství a nechtěl se zřejmě 
hned zase stěhovat jinam. Každopádně si nemys-
lím, že by to byla nějaká vada na kráse naší radnice, 
spíš naopak. 

Anna Kosíková, důchodkyně
Prostějovská radnice se mi moc líbí. Učila 

jsem se v Prostějově dámskou krejčovou, žila 
jsem v jiném městě, ale mám zde rodinu, k níž 
jsem se před časem vrátila. V interiéru radnice 
jsem ještě nebyla, chystám se se sestrou, že na-
vštívím obřadní síň a věž. Ale slyšela jsem, že 
je tam poměrně hodně schodů!

Michal Michálek, živnostník  
a Jan Soldán, zaměstnanec
Na radnici jsem jako student brigádničil – 
prováděl jsem věží a myslím jednou i obřad-
ní síní. Co můžu říct? No, to, co všichni. Je 
krásná a každý návštěvník z ní byl paf. Ov-
šem z praktického hlediska mám ještě jeden 
zásadní postřeh – pokud vím, tak návštěv-
níci vždy ocenili i bezplatné veřejné toalety 
na radnici J.
Souhlasím s kolegou, že opakovat znovu, že 
radnice je krásná, je zbytečné. My už to bere-
me jako samozřejmost. Já mám však ještě jeden 
praktický postřeh - všiml jsem si, že venkovní 
schodiště se u některých občanů těší velké ob-
libě, zejména jako odpočívadlo při nočních 
pochodech po prostějovských barech J.

IRONMAN a Avatarka,  
vítězka (y) letošního Majálesu
Popravdě řečeno, pro nás je teď důležitější prostor 
před radnicí a tahle skvělá atmosféra letošního 
Majálesu! Ale samozřejmě, radnice je krásná, hod-
ně se o tom mluví i píše, je to známá věc.
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V dubnu letošního roku vyšla výpravná publikace ke 
stému výročí dostavby Nové prostějovské radnice. 
V prodeji na Regionálním informačním centru v zám-
ku na Pernštýnském náměstí však bude až po slavnost-
ním křtu, který proběhne v rámci představení Prodané 
nevěsty 5. 6. 2014 v Městském divadle Prostějov. Její 
prodejní cena bude 100,- Kč.
„Je to pochopitelně dotovaná cena, jakýsi dárek od města ob-
čanům. Hodnota publikace je daleko vyšší, nicméně chceme, 
aby si ji mohli dovolit všichni zájemci. Navíc v sobě skrývá 
jakousi symboliku - 100 let radnice - 100 korun. Doplním, 
že ti, kteří chtějí mít celou ediční řadu pohromadě, si už nyní 
mohou zakoupit v Regionálním informačním centru v zám-
ku i předchozí díky, každý za velmi příznivých 50,- Kč,“ sdělila 
potěšující zprávu náměstkyně primátora Ivana Hemerková.
A co se v knize dočtete? Fakta o výstavbě radnice, o archi-
tektovi, který ji projektoval, o firmách, které se na realizaci 
podílely a prohlédnout si můžete i spoustu dosud nepubliko-
vaných snímků. Nechybí ani perličky ze zastupitelstva a foto-
grafie současného života na radnici. Součástí je i fotogalerie 
všech minulých starostů a předsedů národního výboru včetně 
jejich medailonků. Přinášíme Vám jako malou ochutnávku 
alespoň zmíněnou galerii starostů:

Zastupitelstvo roku 1914
Starosta: MUDr. Ondřej Přikryl
Radní: Dr. Ing. František Kovářík, Hugo De Saint-Privée, Adolf Wolf, Fran-
tišek Novosad, JUDr. Václav Perek, František Neumann, Josef Berka, JUDr. 
Josef Horák.
Členové: Václav Beck ml., Rudolf Bechyně, Karel Beneš, Karel Binko, Fran-
tišek Dostál, Ferdinand Foltin, Arnošt Hyánek, František Knapp, Václav 
Kubelka, Antonín Kýr, Stanislav Manhard, Jakub Nekula, Ignát Pacholík, 
František Přikryl, Jan Sobotka, Vilém Špička, Čeněk Venclík, Josef Wolker, 
Lambert Wichterle, JUDr. Alois Vrtal, Antonín Zapletal. 

Pamětní deska připomínající zastupitele, kteří v roce 1914 zasedli v nově postave-
né prostějovské radnici, je umístěna v chodbě budovy (viz foto).

Vyšla publikace 100 LET PROSTĚJOVSKÉ RADNICE

Florián Novák

Karel Vojáček

Josef Horák

Stanislav Manhard

Josef Wait

Ondřej Přikryl

Vilém Otáhal
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Jan Sedláček

Květoslav Krapka

Oldřich Štarman

Miroslav Grepl

Oldřich John

Ferdinand Grumlík

Josef Kýr

Miroslav Zikmund

Antonín Mazouch

Vilém Pobuda

Antonín Tas

Jan Šverdík

Jan Trávníček

Ondřej Šišma

Jakub Daněk

Jan Tesař
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Milé čtenářky a čtenáři Prostějovských radničních listů,  
vážení občané města Prostějova.
Vzhledem k tomu, že v řádném vydání Prostějovských radničních 
listů ze dne 30. 4. 2014 došlo k nešťastnému grafickému rozdělení 
původních 8 číslovaných otázek s podotázkami o prostějovské rad-
nici na 15 kratších otázek bez číslování, což mohlo vést u některých 
otázek k jejich nejednoznačnosti, opakujeme v tomto mimořádném 
vydání celé kolo znovu. Účastníky soutěže, kteří již své odpovědi z 1. 
kola stihli odevzdat prosíme, aby pokud je to možné, otázky zodpo-
věděli znovu i s příslušným číslováním odpovědí, aby nemohlo dojít 
k chybám při vyhodnocování, které by některé účastníky mohlo po-
škodit. Své opakované odpovědi v takovém případě máte možnost 
odevzdat současně s odpověďmi na otázky 2. kola, tj. až do konce 
června 2014. Ostatní účastníky soutěže, kteří na 1. kolo zatím neod-
povídali, prosíme, aby pro odpovědi využili již otázek, uveřejněných 
v tomto mimořádném čísle Prostějovských radničních listů. Děkuje-
me za pochopení a přejeme hodně úspěchů!
V letošním roce slaví statutární město 
Prostějov své významné výročí – 100 
let od otevření nového sídla městské 
správy – Nové radnice, připravili jsme 
proto pro Vás vědomostní soutěž, kte-
rá má za úkol prověřit, co vše o svém 
městě a jeho představitelích za posled-
ních 100 let víte a znáte. Soutěž bude 
mít celkem 40 otázek (některé i s dal-
šími podotázkami) a bude zveřejněna 
v 5-ti po sobě následujících číslech 
Prostějovských radničních listů, tj. od 
dubna do září (včetně). Po každém 
kole můžete až do doby, než vyjde 
další číslo Prostějovských radničních 
listů, své písemné odpovědi na otázky 
každého soutěžního kola odevzdávat 
buď osobně do schránky v prostorách 
Regionálního informačního centra 
– v zámku na Pernštýnském náměstí, 
nebo zasílat poštou na adresu mluvčí 
Magistrátu města Prostějova Mgr. 
Jany Gáborové: Mgr. Jana Gáborová 
 Magistrát města Prostějova
 Nám. T. G. Masaryka 130/14
 796 01 Prostějov

Všechny obálky zřetelně označte 
nápisem „SOUTĚŽ – 100 LET 
RADNICE“.
K dobrému umístění v soutěži bude 
zapotřebí co největšího množství 
správných odpovědí. 
Protože nejde o soutěž jednodu-
chou, čekají na 10 nejlepších řešitelů 
hodnotné věcné ceny. 
Přejeme Vám hodně úspěchů,

JUDr. Josef Augustin 
a Mgr. Daniel Zádrapa

1. V druhé polovině 19. století sídlila 
městská rada a obecní správa krátce v 
domě na Žižkově náměstí a poté, až 
do otevření stávající Nové radnice, v 
bývalém městském chudobinci a špi-
tálu. Kde přesně se nacházel a co na 
tomto místě dnes stojí? 
2. V roce 1892 po svém vítězství ve 
volbách prostějovskou radnici již 
natrvalo ovládla česká správa. Kolik 
obyvatel měla v té době dvě blízká 
města: Prostějov a Olomouc? 

Které bylo největší moravské město s 
českou správou?
3. Podle plánů kterého významného 
architekta byla nakonec postavena 
Nová radnice, tak jak ji dnes známe? 
Na které škole a ve kterém městě ten-
to architekt působil jako profesor?  
Která další známá stavba Prostějova, le-
žící nedaleko od radnice, je jeho dílem? 
4. Hlavní práce při výstavbě Nové 
radnice odvedla známá prostějovská 
stavební společnost. Jak se jmenovala 
a ve které ulici bydleli oba její maji-
telé? 
5. Na věži Nové radnice se nachází 
unikátní hodinový stroj s orlojem, 
ukazujícím astronomické údaje. Ko-
lik takových tzv. pravých orlojů je na 
našem území? 
Která známá hodinářská firma, síd-
lící v pražských Holešovicích, ho 
vyrobila? 
6. Kterého dne a za kterého starosty měs-
ta byla dokončena stavba Nové radnice? 
Kdy se v budově začalo úřadovat?
V té době byly mezi prostějovskými 
zastupiteli také dvě velmi významné 
osobnosti prostějovského veřejného 
života - průmyslník, strýc známého 
vynálezce, a architekt a stavitel, autor 
kaple Andělů Strážných, Obchodní 
akademie a dalších staveb. Jak se tito 
dva pánové jmenovali?
7. Jak se jmenoval prostějovský sta-
rosta, civilním povoláním lékař, který 
se trvale zapsal i do dějin prostějov-
ské literatury? 
Jak se jmenují jeho dvě nejznámější 
knihy, které podrobně zobrazují dějiny 
města v druhé polovině 19. století? 
8. Ve kterém roce od roku 1914 za-
sedly v prostějovském zastupitelstvu 
poprvé ženy? 

Že je prostějovská radnice zajímavým objektem, třeba soutěž-
ním, nejen pro žáky a studenty prostějovských základních a střed-

ních škol, dokazuje i účast děvčat z  Otaslavic ve finálovém kole při 
tvorbě prezentací. Jako téma své prezentace si žákyně vybraly právě 

100 let prostějovské radnice:
Ve středu 19. 3. 2014 se postupující dívky zúčastnily  

na Obchodní akademii v Prostějově finálového kola soutěže  
v tvorbě prezentací na téma:

Vítězkami soutěže se staly  
Anna Burešová a Tereza Dofková
 ze sedmé třídy ZŠJF a MŠ Otaslavice, 
které si připravily prezentaci o radnici. 
V úterý 15. 4. 2014 ve 13 hodin před-

vedly vítězky soutěže svoji prezentaci na 
zasedání Zastupitelstva města Prostějo-
va, které se konalo v obřadní síni pros-
tějovské radnice. Prezentace tak uvedla 
30. zasedání Zastupitelstva města Pros-
tějova.

Soutěž ke 100 letům radnice - 1.kolo

120. výročí založení Obchodní akademie v Prostějově
100. výročí budovy nové radnice v Prostějově

inzerce

Přeje „stoleté dámě“ ke krásnému 
výročí vše nejlepší a ať je dalších 

sto let co nejpříznivějších.
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Primátor:  Miroslav Pišťák
Náměstci:   Mgr. Jiří Pospíšil, 1.náměstek
 RNDr. Alena Rašková
 Mgr. Ivana Hemerková
 Ing. Zdeněk Fišer

Radní: Mgr. Milada Galářová
 Ing. Bedřich Grulich
 PhDr. Alois Mačák, MBA
 Ing. Zdeněk Peichl
 Pavel Smetana
 Ing. Milada Sokolová
Zastupitelé: JUDr. Josef Augustin
 Ing. Tomáš Blumenstein
 Ivana Copková
 Ing. Jaroslav Čížek
 Ing. Jaroslav Faltýnek
 Ing. Radim Fiala
 MUDr. Pavel Holík
 Mgr. Miroslav Chytil, Ph D.
 PhDr. Václav Kolář
 Ing. Václav Kopečný, CSc.
 Ing. Petr Kousal
 Petr Lepša
 Ing. Aleš Matyášek
 Mgr. Michal Müller
 MUDr. Aleš Nevrla
 MUDr. Danuše Pelikánová

 Ing. Jiří Pospíšil
 Petr Sedláček
 Božena Sekaninová
 Jiří Schlesinger

 MUDr. Stanislav Spurný
 PaedDr. Jaroslav Šlambor
 Ing. Václav Šmíd
 Ing. Radek Zacpal

Členové Zastupitelstva města  
Prostějova v roce 2014:

Vedoucí úředníci 
magistrátu

Tajemník:  
Ing. Lubomír Baláš

Vedoucí odborů: 
Mgr. Renata Grulichová, 
RNDr. Jaroslava Tatarkovičová, 
Mgr. Marie Javůrková, 
Ing. Martina Cetkovská, 
PaedDr. František Říha, 
Ing. Bc. Antonie Orálková, 

JUDr. Květa Olašáková (právník města), 
Ing. Antonín Zajíček, 
Ing. Miloš Kotulek (interní auditor), 
Bc. František Nevrtal, 
Ing. Jan Košťál, 
Ing. Miroslav Nakládal, 
Bc. Libor Vojtek, 
Mgr. Jaroslav Svozil, 
Mgr. Jan Nagy (ředitel městské policie), 
Ing. Radim Carda.

ZE SOUČASNÉHO ŽIVOTA NA RADNICI

Během několika minut byly roze-
brány lístky na představení Proda-
né nevěsty ke 100 letům dostavby 
Nové prostějovské radnice. Opera, 
jejíž uvedení zajistilo město Pro-
stějov na 5. června 2014 pro občany 
zdarma, přilákala během krátké doby 
neočekávaný počet zájemců.  Ve-

dení města na tuto situaci okamžitě 
zareagovalo a dojednalo s vedením 
Moravského divadla o mimořádném 
představení Prodané nevěsty na 12. 
června, i toto představení bude zdar-
ma. Vstupenky na druhé představení 
se však v pokladně prostějovského 
divadla také dlouho neohřály a byly 

brzy opět rozebrány. „Věřím, že diva-
dlo bude skutečně plné a že ti, kteří 
si vstupenky vyzvedli, přijdou nebo, 
pokud nebudou moci přijít, věnují 
lístky svým známým tak, aby bylo hle-
diště opravdu beznadějně zaplněné,“ 
komentovala situaci náměstkyně pri-
mátora Ivana Hemerková. -jg-

Docent Leonard Hobst vedl nedávno v přednáškovém sále Národního domu 
v Prostějově přednášku o svém pradědovi. Akci organizoval Klub historic-

ký a státovědný právě ke stému výročí dostavby radnice.

 
Docent Leonard Hobst 
zapůjčil městu obraz 

svého pradědy
V roce 2009 jsme informovali, že 
se městu podařilo získat do dlou-
hodobé zápůjčky obrazy Karla 
Hugo Kepky a jeho ženy Juliany. 
Dvě rozměrná plátna autora Jana 
rytíře Skramlíka visí, jak již mnozí 
návštěvníci zjistili, v zasedací míst-
nosti vedle obřadní síně ve druhém 
patře radnice a městu je zapůjčil 
pravnuk architekta Kepky Leonard 
Hobst (snímky obrazů jsou na str. 
5 tohoto mimořádného vydání – 
pozn.red.). 
Jak se ale vůbec stalo, že se tyto ob-
razy podařilo do zápůjčky získat? 
„Pradědečka jsem osobně neznal, 
ale z rodinných povídání vím, že 
prostějovská radnice byla stavba, na 

kterou byl hrdý. Když mi zemřeli 
rodiče a bylo potřeba vyklidit byt, 
v němž se obě rozměrná plátna 
nacházela, navštívil jsem inkognito 
prostějovskou radnici, respekti-
ve navštívil jsem ji při příležitosti 
středoškolské odborné činnosti 
studentů a přesvědčil se, že pra-
dědečka chovají na radnici v úctě. 
Rozhodl jsem se proto kontaktovat 
tehdejší kancelář starosty a zápůjčku 
jsme dohodli. Přijel jsem se rovněž 
podívat, jak se plátna do zasedací 
místnosti vedle obřadní síně hodí, 
a musím říct, že se tam vyjímají bá-
ječně, jakoby tam odjakživa patřila,“ 
prozradil docent Leonard Hobst. 
 -jg-

Prodaná nevěsta přitáhla pozornost
Zajímavosti a střípky

Filmaři vidí v radničních interiérech skvělou příležitost pro tvorbu dobových filmů či seriálů. Jedním z nejzajímavějších 
televizních počinů, který v posledních letech na prostějovské radnici vznikl, bylo natáčení několika záběrů pro úspěšný 

seriál Četnické humoresky. V září roku 2006 tak radniční web a posléze i Radniční listy oznamovaly:

Prostějovskou radnici obsadili
prvorepublikoví četníci

Budovu prostějovské radnice si vybrali 
filmaři České televize Brno pro natáčení 
některých scén do třetí řady úspěšného se-
riálu Četnické humoresky. Chodba radnice 
a zasedací místnost starosty v prvním patře 
se na chvíli změnila v dobové Zemské veli-
telství, na které přijel četník Arazim řešit 
jeden ze svých zapeklitých detektivních 
případů. „Půjde o scény do posledního, 
13. dílu třetí řady Četnických humoresek,“ 
prozradila produkční Darina Levová. „Díl 
se má jmenovat Epilog,“ doplnila.
Tomáše Töpfera, alias Karla Arazima přijal 
ve své pracovně také starosta města Jan Tesař. 
„Mluvili jsme nejen o filmování, ale také třeba 
o rybaření, protože pan Töpfer prozradil, že je 
vášnivý rybář,“ komentoval krátkou návštěvu 
starosta Jan Tesař. Na pořad hovoru se dosta-
la taky tak trošku politika. Tomáš Töpfer totiž 
kandiduje za jeden z pražských obvodů do Se-
nátu České republiky.
Po natáčení v interiérech prostějovské radnice 
se štáb České televize přesunul ještě k budově 
zámku, kde natáčení pokračovalo. 
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Již 495 let představuje nejstarší 
česká palírna Dům U Zelené-
ho stromu, neodmyslitelnou 
součást Hané. Pyšní se i dal-
ším „nej“. Je totiž nejstarší bez 
přerušení fungující palírnou 
v celé Evropě. Bez nadsázky ji 
tak můžeme označit za národ-
ní klenot.

Někdejší Palírna U Zeleného 
stromu, později Družstevní pod-
nik hostinských, dnes společnost 
Granette & Starorežná Distille-
ries a.s., představuje největšího 
ryze českého výrobce lihovin 
u nás. 

Prostějovská palírna předčí stá-
řím dokonce I výrobnu destilátů 
Bushmills v Irsku, kde se whisky 
produkuje již od roku 1608. Prv-
ní kořalku v domě U Zeleného 
stromu totiž Hanáci koštovali už 
v roce 1518.

Nejznámějším z produktů pa-
lírny patří Starorežná, která dala 
na část historie i jméno celému 
podniku. Starorežná je výjimečná 
svým složením a technologií vý-
roby. Její receptura pochází z dru-
hé poloviny 17. století, kdy se stal 
majitelem domu (Palírna U ze-
leného stromu) Michael Storch. 
Ten šikovně spojil svoje znalosti 
lékárníka a vinopala a na svět při-
šla kořalka ze žita. 

Dodnes se vyrábí dle původní re-
ceptury z jedenácti bylin, koření 
a semen: anýz, divizna, kmín, ba-
dián, fenykl…ale víc neprozradí-

me. Celé složení patří k tomu nej-
cennějšímu bohatství a je přísně 
střeženo. V historických knihách 
se dočteme, že Starorežná je po-
važována téměř za všelék. Měla 
napomáhat ke svěžímu dechu, 
zlepšit trávení, podpořit chuť 
k jídlu a pomoci při dýchacích 
potížích, dokonce i vylepšit pleť. 
Dnes je Starorežná zařazena pod 
značku Palírna U Zeleného stro-
mu, kam se řadí nejtradičnější 
produkty – ovocné destiláty, Rež-
ná, Stomach.

Další tradiční značkou z Hané, 
která drží prvenství a může se 
chlubit označením NEJ, je Ha-
nácká vodka. Hanácká vodka je 
nejstarší značková vodka v čes-
kých zemích. Její registrace pro-
běhla již v 50. letech minulého 
století. Další jedinečnost toho-
to produktu je mírně zásaditá 
chuť, kterou oceníte hlavně den 
po oslavách. V roce 2011 prodě-
lala Hanácká vodka radikální pro-
měnu do nového designu, který 
byl oceněn  v soutěži Obal roku. 
Hanácká vodka získala prvenství 
nejen za etiketu, ale i skleněnou 
lahev. Hanácká není dnes pouze 
vodka, ale celá řada tradičních li-
hovin, které se vyráběli a vyrábí 
v závodě Prostějov. Patří sem  na-
příklad tuzemský, griotka, pepr-
mint, broskev, bylinka, karpatka, 
meruňka a další. A zde narazíme 
na další NEJ, Hanácká griotte 
má nejvyšší podíl ovocné šťávy 
na trhu a to 34%, má výraznou 
višňovou chuť, která je na konci 
hořce mandlová.

Pět století tradice a NEJ

Palírna U Zeleného stromu se zapsala v loňském roce do České
knihy rekordů unikátním štafetovým přípitkem. Za tento oje-
dinělý rekord může poděkovat krojovaným Hanákům, kteří se 
sešli v září na Hanáckých slavnostech. Celkem si přiťuklo 237 
krojovaných. Připili tak na výročí 495 let založení  rmy a to 
ne ledajakým nápojem, rozlévala se Jubilejní Režná, která byla 
připravena pouze v limitované sérii k této příležitosti. „Bele 
sme a bodem” vzkázali při této příležitosti prostějovští palírníci 
od Zeleného stromu.

Palírna v české knize rekordů

Znamení zeleného stromu 
již téměř půl  tisíciletí tvoří 
charakteristickou známku 
prostějovské likérky. Ale 
jaký  je to strom? Lípa, dub 
nebo javor? Původní vyob-
razení se sice nedochovalo, 
mluví se však především 
o lípě, stromu pro Čechy 
národním. Stejně tak však 
mohlo jít o dub: ten je totiž 
zase stromem z listnatých 
hanáckých lesů, a navíc po-
skytuje tvrdé dřevo, z nějž 
se dodnes vyrábějí sudy 
na staření pálenky. A ko-
nečně – pro svoji podobu 
I využití dřeva by mohl být 
posledním kandidátem take 
javor.

Tajemství 
domovního znamení

Uvedení na trh

www.gsd.cz

První změny lahve a první etiketa 
v černém provedení pro exportní trh

Moderní design oceněný titulem 
Obal roku, zrod Hanácké řady
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Vývoj Hanácké vodky v čase



Aperitiv:
Sherry

Předkrm:
Marinovaný losos 

s  koprovou majonézou a bagetkou

Polévka:
Vývar z  hovězí oháňky s  masem a křenem

Hlavní chod:
Hovězí svíčková Wellington
 se salátem z  trhaných listů 

a cherry rajčat

Moučník:
Sorbet se sektem

Cena menu 499,-

Aperitiv:
Sherry

Předkrm:
Grilovaný chřest s  béarnskou omáčkou

a bagetkou

Polévka:
Vývar z  hovězí oháňky s  masem a křenem

Hlavní chod:
Pečená husí čtvrtka s vinným zelím 

a špekovým knedlíkem

Moučník:
Tvarohový dort s  levandulí  

a čerstvým ovocem

Cena menu 419,-

Restaurace NÁRODNÍ DŮM Prostějov o. p. s.
Rezervace na telefonu 582 329 611

Od 2. do 7. června:       
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