
OD SOCHY K POMNÍKU 
 

 
1) START (náměstí T. G. Masaryka 14) - Pamětní desky: Matyáš Rejsek – český stavitel, sochař a kameník, který se narodil  buď 

v Prostějově, nebo v obci Prostějov u ChrudimI. / Profesor Jan Rudolf Demel (dům č. 21) – zakladatelem zemědělského 
průmyslu. V tomto domě také žil, tvořil a zemřel básník a politik Hané MUDr. Ondřej Přikryl.  

2)  Socha T.G.Masaryka (náměstí T. G. Masaryka) - první prezident ČSR,  socha odlita z bronzu, jejímž původním autorem byl 
vynikající sochař Otakar Španiel. 

3)  Sedící socha českého básníka Jiřího Wolkera (náměstí T. G. Masaryka) na lavičce, jež se dívá na svůj rodný dům. Každoročně 
se v Prostějově koná celostátní přehlídka uměleckého přednesu a divadel poezie Wolkrův Prostějov. 

4)  Mariánský sloup se sochou Panny Marie (náměstí T. G. Masaryka) - vyjadřující vděčnost Prostějovanů za odvrácení morové 
epidemie, která město v roce 1714 postihla a během které zemřelo přes 250 lidí. Sloup v témže roce vznikl.  

5)  Socha J.Wolkera (náměstí Svatopluka Čecha) - z r. 1951 od ak. sochaře Antonína Kalvody. Socha je zapsána jako kulturní 
památka.  

6) Pískovcová socha význačného českého básníka, novináře a politika Karla Havlíčka Borovského (Havlíčkovo nám.)(1821–1856) 
vytvořil roku 1921 akademický sochař Julius Pelikán.   

7)  Pamětní deska filozofa Edmunda Husserla (ul. Křížkovského 1) - zakladatel moderní fenomenologie. Jeho pohled se ubírá 
směrem, kde stával jeho rodný dům. 

8)  Pamětní deska JUDr. Františka Doležela (Žižkovo nám. 7) -  za jeho celoživotní boj za pravdu, spravedlnost a lidská práva. 
9)  Busta Františka Palackého (roh ulice Palackého a U Spořitelny) - je považován za zakladatele moderního českého dějepisectví, 

je přezdíván Otcem národa. 
10)  Památník k výročí 100let Agrostroje Prostějov (Pernštýnské nám.). 
11) Socha svatého Jana Nepomuckého (ul. Kostelecká 1) - je uctíván jako mučedník zpovědního tajemství a patron Čech, kněží 

a zpovědníků, jezuitů, cestování, poutníků, šťastného návratu (proto jsou jeho sochy umístěny většinou na rozcestích a na 
mostech).  Atributy - bývá zobrazován jako kanovník, s křížem, palmou a někdy knihou v ruce, kolem hlavy má pět hvězd.  

12) Socha Bedřicha Smetany (Smetanovy sady) - pomník vynikajícího českého skladatele, je dílem známého prostějovského 
sochaře Jana Třísky. Na toto místo byla umístěna v roce 1935. 

13) Památkově chráněný empírový památník (Smetanovy sady), který byl vytvořen kameníkem Janem Heinrichem v roce 1825, 
připomíná zakladatele Smetanových sadů Jana Spanie. 

14) Pomník manželům Karla a Karly Vojáčkových (Vojáčkovo nám.) z roku 1910. Pomník je dílem architekta Jana Kotěry  
a akademického sochaře Bohumila Kafky. Karel Vojáček byl lékárník, poslanec a starosta Prostějova. Společně se svou ženou 
Karlou se zasloužili o rozvoj kultury, školství a zdravotnictví ve městě. 

15) Historický meteorologický sloup (Vojáčkovo nám.). 
16) Socha Panny Marie Karlovské - barokní socha od neznámého autora vznikla v roce 1718. Nechal ji vytvořit císařský královský 

výběrčí olomouckého kraje Karel Chromý s manželkou Kateřinou. Údajně se jedná o kopii vytvořenou podle originálu 
umístěného v kostele Panny Marie a sv. Karla Velikého v Praze na Karlově.  

17) Snad (ne)zapomenutý malý pomníček  
18) Pomník obětí 26. dubna 1917 (nám. Padlých hrdinů) - pomník 23 lidem, kteří padli při střelbě četnictva do demonstrantů tzv. 

hladových protestů, požadující zachování přídělů potravin, které byly kvůli pokračují 1. světové válce omezovány. 
19) Rodný dům sourozenců Otty a Hany Wichterlových (ul. Svatoplukova 53). Z průčelí domu na vás shlíží oko z jejich pamětní 

desky. Otto byl nejvýznamnější český vědec (vynálezce kontaktních čoček) a jeho sestra Hana, významná akademická 
sochařka. 

20) Pamětní deska obětem holokaustu (hl. vlakové nádraží) – umístěna vpravo při vstupu na 1. nástupiště z haly vlakového 
nádraží. 

21) Socha ženy a muže (Trávnická 2) 
22) Sousoší u kostela Petra a Pavla.  
23) Nově instalovaný náhrobek vrchního prostějovského rabína Cvi Jehošua Horowitz (asi 1754–1816) 
24) Pomník bývalého starého židovského hřbitova (ul. Studentská), který zde fungoval mezi lety 1801 a 1908. Hřbitov byl zničen 

při německé okupaci. V letech 1970–1974 byla při jižní straně původního hřbitova postavena škola. Na ploše pohřebiště byl 
zbudován park a záložní parkoviště.  

25) CÍL (náměstí T. G. Masaryka) - Barokní socha sv. Jana Nepomuckého pochází z první poloviny 18.století. Socha se nachází 
nedaleko Kostela Povýšení sv. Kříže a Muzea Prostějovska. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://hanackyjeruzalem.cz/cvi-jehosua-horowitz/


 
 
 


