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Vážení spoluobčané,

městská část Tabulový Vrch patří 
k těm věkově mladším lokalitám 
Olomouce, přesto působí základní 
informace nejen historického rázu 
poutavě a přínosně. Na velké části 
zastavěné plochy bydlí lidé v pa-
nelových domech, nicméně v okolí 
nalézáme nemalé zelené plochy či 
prostor pro volnočasové vyžití. Jedi-
nečnou a exkluzivní plochou je na-
příklad Park Malého prince. 

Jelikož Tabulový Vrch skýtá 
několik tisíc obyvatel, působí zde 
komise městské části, jejíž snahou 
je pomáhat zdejším lidem a působit 
coby prostředník mezi nimi a vede-
ním města, které nemusí vždy znát 
místní poměry tak dobře, jako my, 
kteří zde bydlíme. Budete-li mít 

jakékoliv podněty, které pomohou 
spokojenějšímu životu v naší měst-
ské části, obraťte se s nimi na nás.

Pevně věřím, že za pár let bu-
deme moci vydat další, rozšířenou, 
verzi této publikace doplněnou 
o nové pozitivně laděné údaje o Ta-
bulovém Vrchu. Mezi nejpalčivější 
záležitosti Tabulového vrchu v této 
době patří problematika parkování 
a to především v okolí Fakultní ne-
mocnice. Dále řešíme velké množ-
ství komunikací potřebující opravu 
a nezapomínáme ani na seniory, se 
kterými se pravidelně setkáváme .  

Bc. Josef Kaštil,
předseda Komise městské části
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Vážení čtenáři, milí spoluobčané,

s touto publikací se vám dostává 
do rukou nejen zevrubný popis his-
torie naší čtvrti a jejího bezprostřed-
ního okolí, ale na pozadí dějinného 
vývoje Tabulového Vrchu a „Mač-
kalova“ také odpověď na řadu otá-
zek, které jste si možná kladli nad 
charakterem této městské části. Jde 
o zvláštní snoubení prvků, co vždy 
charakterizovaly naše krásné město. 
Nedaleko Tabulového Vrchu tak mů-
žeme potkat stopy armády (v podobě 
fortu z 19. století) a v okolí například 
v Neředíně historickou obec, která 
se k Olomouci připojila teprve bez-
mála před sto lety. Nechybí zde však 
ani „monumentální“ panelové domy 
z 2. poloviny minulého století, které 
tomuto sídlišti dodávají jeho osobitý 
ráz.

Ať už hodnotíme „Mačkalov“ 
a jeho okolí jako lepší, či horší mís-
to k životu, pro mnohé z nás je to 
především domov, a to včetně mě. 

Okolní zákoutí byla místem, kde 
jsme v dětství trávili volný čas 
a v místních školách jsme se učili 
číst a psát. To, že toto sídliště vznik-
lo bezmála před několika desítka-
mi let a zdaleka se nemůže pyšnit 
tak bohatou a staletou historií jako 
sousední čtvrti (Neředín nebo Nová 
Ulice) na tom nic nezmění.

Právě proto bych chtěl poděkovat 
nejen organizátorům z řad Komise 
městské části za již tradiční „Den Ta-
bulového Vrchu“, ale také autorům 
historických textů této publikace 
včetně olomouckému nakladatelství 
Burian a Tichák, s.r.o. za laskavé 
svolení s užitím zmíněných textů. 
Právě jejich zájem nám umožní lépe 
poznat celý příběh místa, které nazý-
váme naším domovem.

Mgr. Filip Žáček,
náměstek primátora 

statutárního města Olomouce 

nova_ulice_2016.indd   2 1.5.2016   13:26:02



3

Město Olomouc je jedno z nej-
krásnějších měst střední Evropy. 
Starobylá Olomouc, je nejen cent-
rem kultury a vzdělanosti a symbo-
lem bohaté historie, ale především 
naším domovem.  Publikace, která 
se vám dostává do rukou poutavě 
popisuje minulost jedné z nověj-
ších městských částí. Dovolte mi, 
abych na tomto místě poděkoval 
jak autorům této práce, tak i komi-
si městské části, která o Tabulový 
Vrch pečuje. A spoluobčanům zde 
bydlícím přeji, aby se jim zde dob-
ře žilo. 

JUDr. Martin Major,
náměstek primátora 

statutárního města Olomouce

Martin Major, coby náměstek 
primátora statutárního města Olo-
mouce, zaštiťuje činnost Komise 
městské části 11 Tabulový Vrch. 
Pomáhá v prosazování požadavků, 
které komise navrhuje. Mnohdy 
není vůbec jednoduché zájmy měst-
ské části realizovat v té obrovské 
změti návrhů a požadavků z jiných 
komisí městských částí. Právě díky 
náměstku Martinu Majorovi a dal-
ším dlouhodobým vazbám Komise 
městské části 11 Tabulový Vrch na 
Radu města můžeme říci, že právě 
tato komise patří k nejúspěšnějším 
komisím co se plnění požadavků 
občanů a získávání finančních pro-
středků, nad rámec těch stanove-
ných, týče.
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Tiskovina, kterou dnes dostáváte 
do rukou, nás prostřednictvím textů 
vynikajícího olomouckého historika 
Milana Ticháka seznamuje s dějina-
mi dvou obcí (Neředína a Nové Uli-
ce), které se v roce 1919 staly sou-
částí města Olomouce.

Rozšíření Olomouce v roce 1919 
(vytvoření tzv. Velkého Olomouce) 
souviselo jak se snahou nastupující 
české municipální správy o zvýšení 
významu města, tak s úsilím posílit 
místní národnostní strukturu ve pro-
spěch Čechů. Připomeňme, že šlo 
o obecnější tendence, které však byly 
naplněny u velkých měst na Moravě 
pouze v případě Brna a Olomouce.

Roku 1919 se tak k Olomouci 
připojila dvě města (Hodolany s osa-
dou Rolsberk) a 11 obcí – Bělidla, 
Černovír (s osadou Klášterní Hra-
disko), Hejčín, Chvalkovice, Lazce, 
Neředín, Nové Sady, Nový Svět, 
Pavlovičky, Povel a Řepčín. Z těch-
to obcí byly Nová Ulice, Neředín, 
Nové Sady, Nový Svět, Pavlovičky 
a Povel převážně německé, v ostat-
ní obcích převažovalo obyvatelstvo 
české národnosti. 

Dokumentujme tuto zásadní 
změnu v moderních dějinách měs-
ta Olomouce na několika číslech. 
V roce 1910 žilo v Olomouci 22 245 
obyvatel, přičemž zde převažovali 
obyvatelé německé národnosti (13 
253 osob); počet olomouckých oby-

vatel s českou národností se pohybo-
val kolem 8 000 osob. Zato v roce 
1921 dosáhl počet olomouckých 
obyvatel více než 57 000 osob, mezi 
kterými výrazně převažovali usedlí 
s českou národností (39 213 osob) 
před obyvatelstvem německým (15 
818 osob). Připojení okolních měst 
a obcí také významně proměnilo eko-
nomickou charakteristiku Olomou-
ce, a to zejména díky průmyslovým 
aktivitám v Hodolanech a Řepčíně. 
Pochopitelně se touto integrací roz-
šířil také katastr města – a to z 300 ha 
v roce 1910 na 4 053 ha v roce 1921. 

Demografickou situaci v Olo-
mouci nejvýrazněji ovlivnily peri-
petie druhé světové války, a to oběti 
nacistického režimu z řad českého 
obyvatelstva (300 osob), fyzická 
decimace židovského obyvatelstva 
v období okupace (1 520 osob) a od-
sun 15 000 obyvatel německé ná-
rodnosti. Dodejme také, že v letech 
1949–1960 se stala Olomouc kraj-
ským městem, tedy správním sídlem 
Olomouckého kraje. Na počátku še-
desátých let se Olomouce zásadním 
způsobem dotkla nová územní orga-
nizace státní správy, která vstoupila 
v platnost v červnu 1960. Z bývalých 
krajů Olomouckého a Ostravského 
byl vytvořen Severomoravský kraj. 
Olomouc se rázem změnila v okresní 
město, byť největší v tehdejším Čes-
koslovensku – v roce 1961 se počet 

Jak se Olomouc rozšiřovala…
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olomouckých obyvatel pohyboval 
kolem 70 000 osob. 

K růstu počtu olomouckého oby-
vatelstva v polovině sedmdesátých 
a na počátku osmdesátých let mi-
nulého století přispěla další integ-
race 14 okolních obcí. V roce 1974 
se staly součástí města obce Holice, 
Slavonín, Týneček, Kopeček, Ra-
díkov, Droždín a Samotišky, v roce 
1975 Bystrovany, Nedvězí, Nemila-
ny, Topolany, Křelov a Chomoutov; 
tato integrace byla završena 1. ledna 
1980 připojením Lošova. Olomouc-
ké obyvatelstvo se těmito územními 
opatřeními rozrostlo o 13 474 osob. 
V tomto období růst olomouckého 
obyvatelstva příznivě ovlivnila také 
zvýšená porodnost. V červenci 1978 
dosáhl počet olomouckého obyvatel-
stva čísla 100 000 osob a Olomouc 

se stala sedmým československým 
stotisícovým městem. 

Po roce 1989 se uskutečnilo ně-
kolik dezintegračních územních 
změn, na rozdíl od období před ro-
kem 1989 z rozhodnutí místních 
obyvatel. V letech 1992 a 1993 se 
osamostatnily Samotišky, Bystrova-
ny a Křelov. V důsledku těchto změn 
se počet olomouckého obyvatelstva 
snížil přibližně o 3 a půl tisíce. Olo-
mouc však i nadále zůstala stotisí-
covým městem – pátým největším 
městem v České republice. 

Na závěr dodejme, že v roce 2000 
se město Olomouc stalo opětovně 
sídlem samosprávného Olomoucké-
ho kraje, který sestává z okresů Olo-
mouc, Prostějov, Přerov, Šumperk 
a Jeseník. 

 PhDr. Pavel Urbášek
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NOVÁ ULICE
Obec novoulická se šesti stoletími 
své historie prodírala poněkud kom-
plikovaně jak z pohledu teritoriál-
ního rozvoje, tak z hlediska vývoje 
svého názvu. Nepatřila k osadám 
nejstarším. Jejím zárodkem byla 
sídliště vzniklá až někdy na počát-
ku 14. století na západním předpolí 
městských hradeb podél cest vybíha-
jících ze tří tehdejších bran, k nimž 
z olomouckých náměstí vedla ulice 
Dolní (dnes Lafayettova), Střední 
(Pavelčákova) a Litovelská (Riegro-
va). Podle nich se jmenovaly zmí-
něné brány stojící na jejich koncích. 
Pokračování cesty za Střední bránou 
se opět nazývalo ulicí Střední (někdy 
také vnější Střední – Aussere Mitter-
gasse), podobně tomu bylo za branou 
Litovelskou. Cesta vedoucí od Dolní 
brány ke Slavonínu se však nazýva-
la nepřesně Zelená ulice. Němci jí 
říkali Greinergasse, něco jako Plač-
tivá či Naříkavá (chodilo se jí kdysi 
ke hřbitovu). Někteří to však slyšeli 
jako Grüne... a česky jí podle toho 
říkali Zelená. Ve směru dnešní ulice 
Štítného odbočovala cesta k Hně-
votínu a osídlení kolem ní se říkalo 
Goschickel, Gosikl (Košikl). Český 

ekvivalent nikdy neexistoval. A pá-
tou osadou v tomto prostoru byla 
Vozovka (Wagendrössel), přibližně 
v místech, kudy dnes probíhá ulice 
Na Vozovce. K osídlení těchto míst 
došlo patrně poté, co král Jan Lu-
cemburský věnoval roku 1314 městu 
novou půdu k rozšíření jeho venkov-
ských statků. Na ní tenkrát vznik-
la osada Nové Sady, ale darovanou 
půdou město podělilo i svá ostatní 
předměstí. V městě mezi hradbami 
začínalo být totiž málo místa, a tak 
měšťané dostávali postupně novou 
půdu do emfyteutického (dědičného) 
nájmu a podél cest si zakládali nová 
stavení. Že noví osadníci pocházeli 
z řad obyvatelstva města založené-
ho německými kolonisty, vysvětluje 
take německou národnost a trva-
lý německý ráz (až do roku 1945) 
i pozdější obce Nová Ulice. Celé toto 
území – někdy souhrnně nazývané 
Střední předměstí (Mittervorstadt 
nebo Mittergassen-Vorstadt) – bylo 
vždy považováno za součást města. 
Nemělo nikdy své gruntovní knihy, 
jeho obyvatelé byli relativně svo-
bodní. I když byli poddanými měs-
ta a platili mu daně, nebyli zatíženi 
robotou ani jinými nevolnickými po-
vinnostmi, jako tomu bylo u obyva-

Když se v dubnu roku 1919 podle zákona 
č. 214/19 Sb. spojilo se starobylou Olomouci 
13 blízkých obcí do tzv. Velké Olomouce,  
přispělo k rozmnožení počtu obyvatel 
nového sídelního útvaru největším dílem město
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tel jiných vsí pozemkového panství 
Olomouce. Z větší části se věnovali 
zemědělství na malých úzkých po-
zemcích za svými domky, usazovali 
se zde však četní řemeslníci a výrob-
ci. V roce 1436 se tady dalo napo-
čítat 30 zemědělských usedlostí, 15 
různých řemeslnických dílen, stál 
zde někde pivovar se sladovnou,byla 
tady cihelna, také pět hostinců atd. 
Všichni jejich provozovatelé nachá-
zeli zaručený odbyt v Olomouci. Po-
třebám města však sloužil (dokonce 
již od 13. století) špitál Panny Marie 
Pomocné v poli (in campo – auf dem 
Felde), který stával někde v pro-
storu bývalých mrazíren. U něho 
byla kaple sv. Ducha a také jeden 
z předměstských hřbitovů (k němuž 
přicházely plačící průvody z měs-
ta ulicí Plačtivou, jinak Zelenou). 
Kaple byla – jako celé území – pod 
duchovní správou fary u městského 
chrámu sv. Mořice. Tam patřila také 
kaple Povýšení sv. Kříže, umístěná 
blízko pozdějšího hlavního vjezdu 
do Fakultní (dříve Zemské) nemoc-
nice. Několik kroků odtud po svahu 
dolů býval Křížový pramen – studna 
zaklenutá v roce 1618 pěknou kap-
ličkou. Odtud byla po roce 1780 sa-
mospádem vedena pitná voda dřevě-
ným potrubím k městským branám, 
později (1844) až na Horní náměstí 
do Křížové kašny, zrušené teprve 
v roce 1892.

Církevních staveb, které dnes 
mohly být jedinečnými památkami, 
bylo víc. Již v roce 1360 byla zná-
ma kaple svatých Felixe a Adaukta 

na Gošiklu, přestavěná roku 1492, 
na Litovelském předměstí byla brzy 
po švédské okupaci (1650) postave-
na kaple při špitále sv. Joba a Laza-
ra, založeném v té době měšťanem 
Güntterem, porůznu zde stály ka-
menné kříže a jiná sochařská díla 
sice zčásti dochovaná, ale zpravi-
dla už na jiných místech. Předměstí 
na západě – ač oddělená hradbami 
– prožívala s městem vše dobré i zlé. 
Za válečných událostí ovšem spíš 
to zlé, protože byla první na ráně. 
Zvláště ta na západní straně, neboť 
zteč proti městským hradbám se 
vždycky vedla nejlépe z výšin Ta-
bulového a Šibeničního vrchu, navíc 
suchou nohou (na rozdíl od severní-
ho, východního i jižního předpolí, 
protkaného přečetnými rameny řeky 
Moravy) a stavení v cestě zavazela 
jak útočníkům, tak obráncům. A tak 
nebylo divu, že po událostech tři-
cetileté války, zejména po švédské 
okupaci (1642–1650) zde doslova 
nezůstal kámen na kameni. Jen o sto 
let později (1741) při úspěšném úto-
ku Prusů na Olomouc se situace opa-
kovala. Tenkrát došlo k osudovém 
rozhodnutí Marie Terezie o přeměně 
města Olomouce v moderní pevnost. 
Podle téhož rozhodnutí, diktovaného 
vojenskými odborníky, mohla být 
obranyschopnost pevnosti zaručena 
jen zcela volným předpolím do vzdá-
lenosti 400 sáhů (čili přibližně 800 
metrů). Tam v té době ovšem ležela 
obydlí bezmála 4000 obyvatel. Asi 
350 předměstských domů, které se 
sotva vzpamatovaly z posledního 
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poničení Prusy (1741–1742), bylo 
z úředního nařízení do roku 1758 
zbořeno a jejich obyvatelům při-
kázány k obývání jiné, vzdálenější 
prostory. Týkalo se to pochopitel-
né i obyvatel Střední a Zelené uli-
ce, Gošiklu, Vozovky a předměstí 
za branou Litovelskou. Ti se pak 
soustředili do dvou nových osad za-
ložených jednak podél severní strany 
cesty ke Slavonínu (Zelená Ulice) 
a také po obou stranách tzv. Císařské 
cesty k Olšanům, Prostějovu, k Brnu 
a do Vídně, kde byla vystavěna Nová 
Střední Ulice. Protože těch adjektiv 
bylo pro běžnou komunikaci patrně 
mnoho, ustálil se pro novou osadu 
brzy jednodušší název NOVÁ ULI-
CE – Neugasse, v hanácké němčině 
prostě Najgos. Tady začala další eta-
pa historie této významné městské 
části Olomouce.

Novy život Nové Ulice
Když se někdejší předměstská osada 
Střední Ulice ocitla na novém mís-
tě, vzdáleném od původní zástav-
by o dobrý kilometr dále k západu 
a dokonce pod jiným názvem, byl to 
vlastně počátek

historie zcela nového subjek-
tu. S malou výjimkou Zelené Ulice 
se neobnovilo žádné starší osídlení 
v západním a jihozápadním předpo-
lí olomoucké pevnosti. Celé velké 
(nyní vyklizené) území od Slavo-
nína po Lazce bylo podle tzv. tere-
ziánského i později josefínského 
katastru (po roce 1788) definitivně 
připsáno katastrální obci Nová Uli-

ce, stále ovšem ve feudálním vlast-
nictví města Olomouce. Obyvatelé 
nové osady se kromě péče o vlastní 
domy, zahrady a políčka museli záhy 
věnovat také jisté organizaci spo-
lečenského života, neboť do města 
bylo teď daleko. V roce 1768 zde 
v č. p. 14 začala fungovat jednotříd-
ní škola. Sloužila až do roku 1793 
i dětem z Povlu a Neředína, pak jen 
pro Novou a Zelenou Ulici. Škola 
pak zažila ještě dvojí znovuzroze-
ní, když pro ni byla roku 1809 po-
stavena naproti fary u kostela nová 
budova, kterou od roku 1881 nahra-
zovala na stejném místě novostavba 
již čtyřtřídní školy. Stojí zde dodnes, 
dnes ve službách Základní umělecké 
školy výtvarného oboru. 

Krutému osudu likvidace před-
městských osad neušly ani jejich 
stavby církevní. Zmizel také poměr-
ně nový kostelík P. Marie Pomocné, 
postavený roku 1716 na místě Švédy 
zničené kaple sv. Ducha vedle špi-
tálu (blízko pozdějšího Ječmínkova 
náměstí). V letech 1774–1780 si no-
vouličtí věřící postavili nový kostel 
stejného zasvěcení, při kterém byla 
zřízena lokálie fary svatomořické, 
od roku 1843 samostatná duchovní 
správa. U kostela směrem k Zelené 
Ulici býval také hřbitov, než byl 2. 
5. 1901 otevřen dnešní novoulický 
farní hřbitov na Tabulovém vrchu. 
O všedním životě obyvatel Nové 
Ulice mnoho vzrušivých zpráv není. 
Snad o něco více zaujala pouze ná-
vštěva dvou evropských monar-
chů, rakouského císaře Františka 
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I. a ruského cara Alexandra, kteří 
se po vizitě vojenského tábora rus-
kých vojsk u Olšan – před „bitvou 
tří císařů“ u Slavkova v roce 1805 
– stavili k přátelskému posezení 
v dnes už zbořené zdejší hospodě 
U Černého orla. Území Nové Ulice 
však bylo v pozornosti vojenských 
orgánů stále, i když teď leželo da-
leko od městských hradeb. V rámci 
snah o posílení obranyschopnosti 
olomoucké pevnosti byly v letech 
1839–1846 vybudovány na vrcho-
lech Tabulového a Šibeničního vrchu 
dva velké předsunuté forty, během 
další stavební epochy se stejným cí-
lem se na katastr Nové Ulice vešel 
ještě fort č. XIII., jeden z celého věn-
ce pevnůstek kolem Olomouce, vy-
stavěný nad zdejší cihelnou v letech 
1850–1854. V roce 1834 zřídila vo-
jenská správa na novoulickém úze-
mí (blízko křižovatky dnešních ulic 
Foerstrovy a Hněvotínské) vojenský 
hřbitov, používaný až do září 1869, 
kdy byl založen hřbitov u Černovíra. 
Také civilní správa města Olomou-
ce považovala stále teritorium Nové 
Ulice za své zázemí. Vždyť na tom-
to území byl od roku 1785 do roku 
1900 olomoucký ústřední hřbitov 
(kde je dnes pavilon FLORA v části 
Smetanových sadů), tady trávili Olo-
moučané i příjemnější chvilky odde-
chu ve starobylé hospodě U Dřevě-
ného zvonu hned naproti hřbitova, 
nebo na opačném konci na městské 
střelnici, která také ležela v katastru 
Nové Ulice. Platilo to i po roce 1850, 
kdy byla zrušena patrimoniální sprá-

va a Nová i Zelená Ulice se staly 
samostatnými politickými obcemi 
v okrese Olomouc-venkov. Obecní 
správa Zelené Ulice však byla již 
roku 1856 přenesena na Novou Ulici 
a obec pak nesla úřední název Nová 
a Zelená Ulice – Neu und Greiner-
gasse, neúředně jen Nová Ulice.

Převratnou změnou ve vzájem-
ném vztahu Nové Ulice a města Olo-
mouce bylo zrušení pevnosti v roce 
1886 (oficiálně 1888). Ale již několik 
let před tímto datem, kdy bylo vcel-
ku jasné, že pevnostní statut města 
padne, byly v roce 1882 na západě 
proraženy hradby v prodloužení Čes-
ké ulice (ul. 8. května) a vybudováno 
spojení na Litovelskou říšskou silni-
ci. Tím byl dán první předpoklad bu-
doucího stavebního vývoje. Pomohlo 
i zřízení místní dráhy Olomouc-Če-
lechovice, jejíž koleje vedly od roku 
1882 územím Nové Ulice a stály 
na nich dokonce dvě staniční budo-
vy. Jedna blízko jádru obce Nová 
Ulice, druhá zase co nejblíže městu – 
novému průjezdu v hradbách. Kolem 
obou začal záhy čilý stavební ruch, 
zvláště směrem od města k Nové 
Ulici. Stavební konjunkturu správně 
vytušilo Spořitelní a záloženské kon-
sorcium Všeobecného rakouského 
spolku úředníků a koupilo od obce 
novoulické na jaře roku 1886 větší 
celek stavebních pozemků v blíz-
kosti nádraží Olomouc město, kde 
záhy začala plánovité vyrůstat nová 
čtvrť. Říkalo se jí Dolní Nová Uli-
ce (zatímco staré zástavbě u kostela 
patřil název Horní Nová Ulice). Zase 
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to bylo moc dlouhé. A tak kdosi pro 
nové sídliště vymyslel jméno (pod-
le majitele pozemků – spolku úřed-
níků) Úřednická či Úřední ctvrť 
(Beamtenviertel). Nová, skutečné 
městsky přepychová čtvrť se však 
od počátku cítila být více enklávou 
Olomouce než vzdálené Nové Ulice. 
Hranice mezi oběma pomáhal mezi 
léty 1888 až 1910 smazávat pohos-
tinský podnik U města Olomouce 
(po roce 1890 U města Prahy) s diva-
delním sálem (dnes kino Lípa), který 
se významně zapsal zejména do dě-
jin českého divadla i jiných forem 
kultury a společenského života olo-
mouckých Čechů, časem i podniky 
jiné. Ale stálí obyvatelé Úřední čtvrti 
byli započítáni do stavu obyvatel no-
voulických, a ten se díky tomu rych-
le zvyšoval. Mezi léty 1880–1910 
o 3782 osob, což představovalo přes 
140 % původního počtu.

V roce 1893 byla Nová Ulice 
povýšena na městečko a císařským 
rozhodnutím z 16. 1. 1906 na město, 
k němuž německá správa Olomouce 
tíhla vice než k jiným předměstím, 
především pro převažující německou 
národnost novoulických obyvatel. 
Snad proto městská rada olomoucká 
doporučila zemskému sněmu v Brně 
postavit připravovanou nemocnici 
na Nové Ulici, což se v roce 1896 
stalo skutkem a nesmírně posíli-
lo význam obce přímo v zemském 
měřítku. Na území Nové Ulice ved-
ly již od počátku v roce 1899 obě 
linky olomoucké tramvaje (trasa 
dvojky byla od konečné u kasáren 

Na Šibeníku prodloužena na území 
Neředína – ke hřbitovu – až v roce 
1914). Na expanzi města Olomouce 
na Novou Ulici se podíleli také pod-
nikatelé: v roce 1884 si zde firma  
E. Hamburger u. Sohn založila velkou 
sladovnu, v jejím sousedství byl roku 
1895 postaven novy měšťanský pivo-
var se společenským sálem v „nad-
sklepí“ (zanikl 1924), do konce sto-
letí a v první dekádě nového století 
vznikla na nové (i Zelené) Ulici ještě 
řada dalších menších podniků (to-
várna na kočáry Žárský, provazárna  
R. a K. Schulhofových, armaturka 
Jelínek a Zach, dvojí kamenictví, vý-
roba oken a dveří a další), také měst-
ská plynárna, v roce 1903 elektrárna 
aj. Dobře se tady dařilo i podnikate-
lům ve stavebnictví, z nichž prvo-
řadé místo zaujímaly proslulé firmy 
německého stavitele Franze Langera 
a českého Karla Starého. Nová Ulice 
se stala městem. De iure i de facto. 
Výstavbou nových a nových domů 
územně zcela srostla s Olomou-
cí a administrativní rozdělení bylo 
opravdu již jen formální. Ke slouče-
ní v jeden sídelní celek však došlo až 
půl roku po vzniku Československé 
republiky. Akt sloučení byl ale pro 
novoulickou radnici poněkud rozpa-
čitý. Nebyl k němu již přizván po-
slední volený „Bürgermeister“ Franz 
Noczil, který byl po převratu 28. 
října 1918 suspendován a nahrazen 
tzv. vládním komisařem, českým ad-
vokátem JUDr. Augustinem Fritzem. 
Jím vedená správní komise se slou-
čením s Olomoucí samozřejmě ráda 
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souhlasila. Došlo k tomu v dubnu 
roku 1919. Od té doby je Nová Ulice 
pojmem vlastně již jen historickým.

KRUH SE UZAVÍRÁ 
V NEŘEDÍNĚ
Na závěr našeho výletu do minulosti 
někdejších předměstských obcí, kte-
ré v roce 1919 vytvořily jeden síd-
lištní celek se starobylou Olomouci, 
navštívíme tu nejmenší z nich – Ne-
ředín. Výměrou obecního katastru 
na tom Neředín tak zle nebyl. S úze-
mím 352 hektarů byl na čtvrtém 
místě (po Chválkovicích, Černovíru 
a Řepčínu). Poslední však byl v po-
čtu obyvatel (516) i v počtu domů 
(pouhých 65). Obec v mírném dolí-
ku Tabulového vrchu přibližně dva 
a půl kilometru od radnice na západ 
však byla se svými 240 metry nad-
mořské výšky osadou nejvýše polo-
ženou. Její náves je přibližně o 14 m 
výš než Dómské návrší a 31 m nad 
Horním náměstím.

Nejstarší písemná zpráva o exis-
tenci obce jménem Neredin je v la-
tinské listině z roku 1234, kdy se již 
uvádí jako majetek olomoucké met-
ropolitní kapituly. Ta pak byla Neře-
dínu vrchností až do konce feudalis-
mu. Vlastnila zde hospodářský dvůr, 
který od roku 1308 užíval jako svou 
prebendu dómský vikář u oltáře sv. 
Egidia, po roce 1486 však byl svěřen 
do tzv. emfyteutického (dědičného) 
nájmu. To pak platilo přesně tři sta-
letí až do roku 1786, kdy byla půda 
podle nových ekonomických názo-

rů parcelována a robotní povinnosti 
abolovány, tedy nahraženy jistou 
platební povinnosti. Tenkrát v Neře-
díně žilo 17 pololáníků, 3 zahradní-
ci a 2 domkaři-bezzemci. Z celkové 
výměry 171 měřic kapitulních polí 
bylo rozděleno 17 (a větší díly pas-
tvin) drobným uživatelům, zbytek 
výše uvedeným pololáníkům. Svůj 
význam ztratily i hospodářské bu-
dovy panského dvora a noví hospo-
dáři na přidělených pozemcích si je 
upravili na svá obydlí, dodnes zčás-
ti zachovaná v poněkud bizarním 
uskupení staveb v uličce U Dvora. 
To byla asi nejpřevratnější událost 
v dějinách této malé vsi, která měla 
v roce 1854 40 domů s 243 obyva-
teli. Za dalších 50 let se zvýšil počet 
obyvatel o stovku, domů přibylo jen 
osm. Od roku 1850 byl i Neředín sa-
mostatnou obcí. Její obyvatelé se ži-
vili zemědělstvím, chovem dobytka, 
případně zahradnictvím. Jiná činnost 
– řemeslnická či dokonce průmyslo-
vá – zde s výjimkou větší dřevodílny 
v č. p. 51 nebyla zaznamenána. Ani 
po vysvobození z vrchnostenské-
ho poddanství však suverenita obce 
nebyla úplná. Neměla vlastní du-
chovní správu, po staletí patřila pod 
církevní jurisdikci fary u sv. Mořice 
v Olomouci, v roce 1783 byla při-
fařena k Nové Ulici. Tam byla také 
pro Neředín příslušná četnická sta-
nice, pošta aj. Zájmovým územím 
pro město Olomouc se obec stala 
až později a také až později si Ne-
ředína všimlo velitelství olomoucké 
pevnosti. Původní výstavba pevnosti 
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obec minula. Až v druhé fázi jejího 
budování se v letech 1850–1854 do-
stalo i na území neředínské, kde byl 
vystavěn předsunutý fort č. XV, stej-
ného typu jako sousední pevnůstky 
nad Novou Ulici (XIII) a u Křelova 
(XVII). Na obě strany (ke Křelovu 
i k Nové Ulici) byly postaveny také 
tzv. mírové prachárny. Celý forti-
fikační systém na této straně zůstal 
v celistvosti zachován do dneska. 
Když bylo v roce 1898 v Olomouci 
přijato nařízení zrušit centrální hřbi-
tov U Dřevěného zvonu (v dnešních 
Smetanových sadech), vyhlédla si 
obec olomoucká místo pro zřízení 
nového ústředního pohřebiště v Ne-
ředíně. Vykoupila přibližně 12 ha 
pozemků na sever od cesty k To-
polanům a po terénních úpravách, 
stavbě tří kaplí, ohradní zdi apod. 
zde byl 30. 4. 1901 vysvěcen a 1. 
května toho roku pohřbem devětase-
dmdesátiletého rolníka na odpočinku 
Františka Smutného dán do užívání 
hřbitov, jenž stačí potřebám měs-
ta i dnes. (V roce 1932 byl doplněn 
stavbou krematoria.) Území hřbitova 
bylo v pozemkových knihách vy-
ňato z neředínského katastru a „při-
katastrováno“ k Olomouci (stejně 
jako například území Pavloviček, 
na němz byly ve stejném čase po-
staveny městské jatky). Po sloučení 
Neředína (i Pavloviček) s Olomoucí 
ovšem toto opatření ztratilo smysl. 

Brzy po vzniku hřbitova (roku 
1905) pozbyla funkcí polí a luk ješ-
tě další – daleko větší část neředín-
ského katastru, na níž bylo zřízeno 

veliké vojenské cvičiště olomoucké 
posádky, zabírající celou náhorní 
plošinu Tabulového vrchu, kde byla 
svého času také vyhledávaná dosti-
hová dráha. V roce 1920 pak byla 
část cvičiště změněna ve vojenské 
letiště, jedno z prvních a také nejdů-
ležitějších v ČSR. Jeho uživatel 2. le-
tecký pluk představoval ve své době 
plnou třetinu bojové síly českoslo-
venského vojenského letectva. Pro 
město Olomouc nabylo území Ne-
ředína takového významu, že v roce 
1914 (od 3. října) byla o 985 m pro-
dloužena tramvajová trať od do-
savadní konečné stanice u kasáren 
na Šibeníku až ke hřbitovu (v letech 
1931–1932 ještě o dalších 835 m až 
k vstupní bráně letiště, tedy dále, než 
vede dnes).

V Neředíně začínalo (nebo kon-
čilo?) souvislé území, obepínající 
Olomouc z jihu a ze západu, osíd-
lené německým obyvatelstvem. 
V čase, kdy se o to úřady začaly 
zajímat (1880), obývaly Neředín 
(Neretein) dvě třetiny Němců, třeti-
na Čechů, ale brzy se zde německý 
živel rozšířil až na 82 % všech oby-
vatel. Do výchozího stavu (2:1) se 
tento poměr vrátil v prvním deseti-
letí 20. století, ale Němci byli přesto 
aktivnější. Měli zde odbočku spolku 
Bund der Deutschen Nordmährens 
a čtenářský a pěvecký spolek. Ryze 
německá však byla především neře-
dínská „radnice“. Ve všech směrech 
se zde na přelomu století angažoval 
předseda obou spolků a obecní radní 
s nepříliš německým jménem Josef 
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Spurny. Ke škodě českého obyvatel-
stva byla pouze německá také zdejší 
obecná škola, otevřená v roce 1853. 
(Dokonce již roku 1793 tady fun-
govala exkurední škola novoulické 
fary.) Pro vlastní školu Neředínští 
postavili v roce 1872 novou budovu 
(stála na místě dnešního domu v Ne-
ředínské ul. 23). V roce 1911 se zde 
projevila i česká aktivita v založení 
odbočky Národní jednoty a zřízení 
české veřejné knihovny. Němec-
ká správa obce byla svržena jako 
v jiných německých obcích v okolí 
města (i v Olomouci samé) na po-
čátku listopadu 1918. Obecní za-
stupitelstvo bylo nahrazeno správní 
komisí v čele s vládním komisařem, 
za kterého byl tzv. Okresním národ-
ním výborem v Olomouci vybrán 
neředínský rolník Josef Letocha z č. 
p. 18. Správní komise složená z šesti 
Čechů a tří Němců pak velice snadno 
4. 1. 1919 odhlasovala, že vyučovací 
řečí neředínské školy bude napříště 
pouze čeština. Občané, kteří nechtěli 
své děti vzdělávat v českém jazyce, 
je museli posílat do německé školy 
na Nové Ulici. Nebyla jich rozhodně 
většina. Do německé školy v Neředí-
ně dosud chodilo 56 dětí, do stejné, 
ale už počeštěné 62 školáků. Správní 
komise také zřejmě bez větších pro-
blémů přijala návrh na sloučení Ne-
ředína s Olomoucí, což se 16. dubna 
1919 stalo skutkem.

I jako součást města Olomouce 
přerůstal Neředín z venkovského 

sídla v městskou čtvrť velmi zvolna. 
Ten „pravý“ Neředín, představovaný 
starší částí dnešní ulice Neředínské, 
se jí vlastně nestal nikdy, a asi ani již 
nestane. Největší stavební aktivitou 
zde za I. republiky byla budova nové 
české školy, otevřené 23. listopadu 
1930 na ještě volném prostranství 
vojenského cvičiště, při ulici zvané 
od roku 1932 Ženevská (nyní Hel-
sinská), kde zhruba ve stejném čase 
začala vznikat nová čtvrť rodinných 
domů. Téměř současně postavilo 
Obecně prospěšné stavební a by-
tové družstvo 13 rodinných domků 
po jižní straně ulice Dělnické, kterou 
se Neředín stavebně spojil s Úřed-
ní čtvrtí a tím s Olomouci. Na této 
straně pak vznikaly další individu-
ální stavby, takže na konci třicátých 
let žilo na území Neředína přibliž-
ně 1500 obyvatel. Hlavní stavební 
boom však na toto území dorazil až 
po válce. V roce 1948 byla zaháje-
na výstavba nového sídliště kolem 
ulice Norské (jemuž se kdysi říkalo 
Sídliště I. pětiletky), po roce 1960 se 
začaly volné prostory od Tabulového 
vrchu k Úřední čtvrti zaplňovat pa-
nelovými činžáky dalšího velikého 
sídliště (III. pětiletky).

To ovšem již nerespektovalo ně-
kdejší katastrální hranice Neředína 
a sousední Nové Ulice, vytvořilo si 
vlastní infrastrukturu a k mateřské-
mu Neředínu už žádný vztah necítí. 
Neředín se stal pojmem pouze histo-
rickým.
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Složení Komise městské části č. 11 
Olomouc-Tabulový vrch

(volební období 2014–2019)

Předseda:  Bc. Josef Kaštil
Tajemník: Mgr. Jiří Hudeček
  Miloš Gregorovič
 Mgr. Pavel Hofírek
 Ing. Jaroslav Mihál
 Mgr. Pavel Michalík
 RNDr. Zdeňka Plachá

 Marie Polepilová, Dis.
 Ing. Jaroslav Pour
 RNDr. Jiří Stranyýnek
 MUDr. Otakar Svitavský
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 Marie Polepilová, Dis.
 Ing. Jaroslav Pour
 RNDr. Jiří Stranyýnek
 MUDr. Otakar Svitavský
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MILAN TICHÁK (1933) je his-
torik a popularizátor novodobých 
olomouckých dějin, autor úspěšných 
knih Vzpomínky na starou Olomouc 
(1197), Paměť olomouckých před-
městí (2000), Příběhy olomouckých 
pomníků (2002), Když padly hradby 
(2005), Ztracené adresy (2007), Le-
xikon olomouckých ulic, Olomouc 
rodu ženského (obě 2009) a Olo-
mouc z nadhledu (2011).

PAVEL URBÁŠEK (1959) ředitel 
Archivu Univerzity Palackého v Olo-
mouci. Orientuje se zejména na ději-
ny československého terciárního škol-
ství, dějiny tzv. normalizace a orální 
historii. Autor a spoluautor několika 
vědeckých monografií (např. Vyso-
koškolský vzdělávací systém v letech 
1945–1969, Olomouc 2012; Vysoko-
školský vzdělávací systém v letech 
tzv. normalizace, Olomouc 2008; 
Vítězové? Poražení? Praha 2005). 
Je předsedou olomoucké pobočky 
Masarykovy demokratické akademie 
a náměstkem primátora statutárního 
města Olomouce.
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Na „kolonizaci“ vol-
ného území v západním 
předpolí olomoucké 
pevnosti se samozřejmě 
podílela i obec novou-
lická. Na Úřední čtvrti 
nechala v roce 1904 po-
stavit místním stavitelem 
Franzem Langrem krás-
nou budovu německé 
obecné školy podle plá-
nů vídeňských architektů 

Wolschnera a Diettla. Téměř současně vystavěla olomoucká Matice školská 
v ulici Na Vozovce menší budovu pro soukromou českou obecnou školu. Když 
se po převratu v roce 1918 ukázalo, že na Nové Ulici již žije bezmála dvakrát 
tolik Čechů co Němců (4004:2603), česká a německá škola si své budovy 
v září 1919 vyměnily. Někdejší německá škola – nyní česká – v Müllerově 
(Dvořákově) ulici byla v roce 1925 zvýšena o jedno poschodí (pak v ní umís-
těna také česká dívčí měšťanka), v roce 1937 před ní postaven pomník čes-
kého myslitele Tomáše ze Štítného od Julia Pelikána. Na snímku novoulická 
Deutsche Volksschule v původní podobě v roce 1915, kdy sloužila jako dočas-
ně vojenský lazaret. (Z listu Olmützer Blatter)

Rakousko-uherská idyla 
mezi lekníny rybníčku, 
který býval (a do dneška 
poněkud zmenšený stále 
je) za horním koncem 
neředínské návsi. Byla 
to dlouhá léta rekreační 
zóna nejen občanů Neře-
dína, ale spolu s příjem-
nou hospůdkou na břehu 
i hledaný výletní cíl Olo-
moučanů. Muž u vesla je 

dávný neředínský občan, c. k. Oberwachtmeister Richard Waldherr z četnic-
ké stanice na Úřední čtvrti v Müllerově (Dvořákově) ulici 23.

Nová Ulice a Neředín na historických fotografiích
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Texty o Nové Ulici a Neředínu jsou převzaty z knihy TICHÁK, M. 2013. Vzpo-
mínky na starou Olomouc a její předměstí. Olomouc: Nakladatelství Burian 
a Tichák s.r.o., 2013. 311 s. ISBN: 978-80-87274-19-4.
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