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1. Miroslav Pišťák - řízení rekonstrukce 
Národního domu, člen redakční rady publika-
ce „Národní dům v Prostějově 1907 - 2007“.  

2. Mgr. Jana Zikmundová - ředitelka 
Městského divadla v Prostějově v letech 1992 
- 2002, rozvoj kulturních aktivit divadla.

3. Mgr. Alena Spurná - současná ředitelka 
Městského divadla v Prostějově, rozvoj kul-
turních aktivit divadla; spoluautorka a před-
sedkyně redakční rady publikace „Národní 
dům v Prostějově 1907 – 2007“; organizace 
akcí k 100. výročí dokončení ND. 

4. Ing. Antonín Zajíček - rekonstrukce 
Národního domu.

5. Ing. arch. Zdeněk Beran - architek-
tonické zpracování rekonstrukce Národního 
domu.

6. Pavel David - rekonstrukce ND.
7. Miloslav Svoboda - rekonstrukce 

Národního domu.
8. PhDr. Dagmar Roháčková - spolu-

autorka a místopředsedkyně redakční rady 
publikace „Národní dům v Prostějově 1907 
- 2007“.  

9. Prof. PhDr. et PaedDr. Pavel Marek 
Dr. - spoluautor publikace „Národní dům 
v Prostějově 1907 - 2007“.  

10. Ing. arch. Vladimír Šlapeta - spolu-

autor publikace „Národní dům v Prostějově 
1907 - 2007“.  

11. Mgr. Miroslav Chytil, PhD. - spolu-
autor publikace „Národní dům v Prostějově 
1907 - 2007“.  

12. Mgr. Oldřich Václavík - spoluautor 
publikace „Národní dům v Prostějově 1907 
- 2007“.  

13. Mgr. Eva Becková - spoluautorka 
publikace „Národní dům v Prostějově 1907 
- 2007“.  

14. Mgr. Žaneta Pavlů - spoluautorka 
publikace „Národní dům v Prostějově 1907 
- 2007“.  

15. PhDr. Jan Roubal, PhD. - spoluautor 
publikace „Národní dům v Prostějově 1907 
- 2007“.  

16. Doc. PhDr. Karel Tabery PhD. - spo-
luautor publikace „Národní dům v Prostějově 
1907 – 2007“.  

17. Alice Komárková - grafické zpracová-
ní a členka redakční rady publikace „Národní 
dům v Prostějově 1907 - 2007“.  

18. Eva Zelená - členka redakční rady publi-
kace „Národní dům v Prostějově 1907 - 2007“, 
organizace akcí k 100. výročí dokončení ND. 

19. RNDr. Jaroslava Tatarkovičová - 
organizace akcí k 100. výročí dokončení ND. 

Zakládající plán městského hřbitova od 
stavitele Jana Skoupila z roku 1898 pojí-
mal tento hřbitov jako „hřbitov kamenný“, 
tzn. bez vysoké zeleně (s výjimkou dvou-
řadé aleje od hlavní brány k rondelu) a pro 
jakékoliv zahradní úpravy, zejména pro 
stromy, neponechal žádný prostor –prav-
děpodobně v zájmu dosáhnout maximální 
počet hrobů.

Městský zahradník a správce hřbitova 
F. Havránek tento nehostinný útvar obo-
hatil mohutnou alejí, na hlavní osu navá-
zal boční aleje z atraktivních stromů, do 
vstupního parteru umístil „líbezný sad“ 
a instaloval různá loubí a konstrukce pro 
popínavé růže. Tam, kde nezbyl prostor 
pro zeleň trvalou, instaloval palmy a jinou 
subtropickou zeleň v nádobách. Tím uči-
nil hřbitov zajímavý až výjimečný, ovšem 
za cenu pozdější rozsáhlé destrukce hrobů 
a rychlého stárnutí.

Další důležitou okolností pro dispozič-
ní řešení hřbitova byla výstavba obřadní 

síně situovaná do okrajové části hřbitova. 
Obřadní síň, přístupnou téměř výhradně po 
hlavní aleji, navštíví denně stovky pozů-
stalých a místem jejich setkání je malá 

dlážděná plocha před objektem – sto let 
staré provozní schéma hřbitova proto už 
nyní naprosto nevyhovuje. Průčelí budovy 
nemá důstojný nástupní prostor, vhodnou 

doprovodnou zeleň, ale především chybí 
mobiliář. Nemá-li se zamýšlená revitaliza-
ce hlavní aleje dostat do vážného rozporu 
s očekáváním a potřebami návštěvníků, 
musí na tyto okolnosti reagovat. 

Město Prostějov proto plánuje následují-
cí revitalizaci centrální hřbitovní aleje:

- výsadba jednořadové aleje ve vstupní 
části (jednořadá, ovšem oboustranná),

- rozvolněná alej v závěrečné části hřbi-
tova (zachovává princip pravidelného čle-
nění hřbitova, zvyšuje dominanci středo-
vého prvku a otevírá prostor pro vnímání 
průčelí nové obřadní síně,  navrací arkádám 
dominantní postavení ve vstupním parteru 
hřbitova).  Zdroj: text vybrán ze Studie 

  revitalizace hlavní aleje, architekt 
  Ing. Jiří Finger – Artflora, Olomouc

Revitalizace centrální hřbitovní aleje
Zakládající plán městského hřbitova jej pojímal jako „hřbitov kamenný“

Starosta města Jan Tesař udělil v rámci galavečera 
pamětní medaile ke 100 letům Národního domu 

v Prostějově. Ocenění získali: 

Vizualizace revitalizace centrální hřbitovní aleje.

Vizualizace revitalizace centrální hřbitovní aleje.

Galakoncert pro Národní dům

V pátek 30. listopadu - přesně sto let poté, co naši předkové otvírali Národní dům - se městské divadlo stalo dějištěm Galakoncertu pro Národní dům, který byl jedním ze dvou vrcholných pořadů oslav 
100. výročí Národního domu v Prostějově. Součástí show, jejíž režie se ujal Roman Štolpa, bylo svižné a vtipné nastínění okolností, které předcházely výstavbě Národního domu (viz první snímek, 
v jehož popředí stojí mecenáši manželé Vojáčkovi), a křest reprezentativní publikace Národní dům 1907 - 2007, kterého se ujali starosta Jan Tesař a místostarosta Miroslav Pišťák.  Fota: Y. Pudilová

Ze závěrečného defilé všech účinkujících. Jejich dlouhou řadu uzavřel Arnošt 
Goldflam, který neodolatelným způsobem zavzpomínal na svoje divadelní 
působení na prknech Národního domu.  Foto: Y. Pudilová  

Uskupení 4TET Jiřího Korna diváci tleskali ve stoje. Jejich vystoupení totiž 
uzavřela česká hymna.  Foto: Y. Pudilová

V tomto vydání Radničních listů přinášíme 
ještě jednou mapku nových okrsků městské 
policie a kontaktní telefonní čísla na jednotlivé 
okrskáře. Došlo totiž ke sjednocení všech „před-
voleb“ jejich mobilních telefonů.

Seznam příslušných ulic naleznete na webo-
vých stránkách města Prostějova pod následují-
cím odkazem: https://www.mestopv.cz/show-
doc.do?docid=5516 

Pokud nemáte přístup na internet, 

můžete se dostavit na informační středis-
ko Městského úřadu v Prostějově, nám.  
T. G. Masaryka 12 - 14, kde vám pracovni-
ce seznam i s kontaktem na daného okrskáře 
vytisknou.

Okrsky městské policie

Ocenění získal i Ing. arch. Zdeněk Beran.  Foto: Y. Pudilová


