
Wilhelm Gebauer 

Hrob na Městském hřbitově v Prostějově si rodina Gebauerova zakoupila „Na věčné časy“, 

správa hřbitova tedy nemůže toto hrobní místo prodat. Pravděpodobně od poloviny minulého 

století se o hrob nikdo nestaral a ten je teď v havarijním stavu, aktuálně hrozí zřícení 

mramorového kříže. Wilhelm Gebauer byl významným prostějovským měšťanem, který měl 

bezesporu zásluhy o rozvoj města, i když politicky patřil k německé části obyvatelstva města. 

Kdo byl Wilhelm Gebauer: 

- Narodil se v roce 1846 v Lechovicích u Zábřehu v německé rodině, diplom magistra 

farmacie získal 17.7.1868 ve Vídni. 

- Pracoval jako provisor v lékárně Vinzenze Hundsfelda (dnes lékárna „U Černého 

Orla“). 

- V roce 1873 si zřídil vlastní lékárnu „U Anděla Strážce“, nejprve na Žižkově náměstí 

č. 3, od roku 1882 v sousedním domě č. 4. 

- V lednu 1883 byl kandidátem za německou stranu do voleb, byl zde veden jako 

náhradník do 1. sboru (nejmajetnější obyvatelé města).  

- V březnu 1883 byl členem sedmičlenného výboru pro zbudování chudobince a 

chorobince 

- Byl členem německého tělovýchovného spolku Turnverein. 

- V lednu 1885, za starosty Zajíčka, se lékárník Gebauer stal radním.  

- V roce 1885 zasedali lékárníci Vojáček a Gebauer ve výboru pro výstavbu městské 

nemocnice. 

- V srpnu 1885 se uskutečnilo na zámku v Kroměříži setkání císaře Františka Josefa I. 

s ruským carem Alexandrem III. Při příležitosti této události proběhla audience deputací 

měst Kroměříže, Přerova, Prostějova a Olomouce. Za Prostějov se zúčastnili starosta 

Zajíček a radní Gebauer a Skála. 

- V roce 1886 byl W. Gebauer předsedou bruslařského Eislaufklubu, který měl v zimě 

pronajatu plochu rybníka. 

- V tomto roce byl také jmenován do Silničního výboru. 

- Od roku 1888 až do roku 1910 byl členem Okresní školní rady. 

- Když na podzim roku 1888 městské zastupitelstvo schválilo, aby bylo započato 

s rozkopáním valů a upravením sadů, byli dohledem pověřeni radní Gebauer a Wait. 

- Na podzim roku 1890 proběhly volby do obecního zastupitelstva. W. Gebauer byl za 

německou stranu členem reklamační komise (za českou stranu lékárník Vojáček), která 

měla za úkol připravit volební listiny, byl i členem následné volební komise.  

- V těchto volbách byl W. Gebauer v 1. sboru za německou stranu opět zvolen do 

obecního zastupitelstva. 

- V roce 1891 zastupitelstvo probíralo otázku stavby kasáren. Již od roku 1889 se jednalo 

o tom, zda opravit stávající kasárny na náměstí nebo stavět nové. Kvůli definitivnímu 

rozhodnutí byla nakonec vyslána deputace na ministerstvo, ve které byl i lékárník 

Gebauer. 



- V září roku 1891 bylo usnesením Okresní školní rady rozhodnuto o stavbě nové dívčí 

školy národní a měšťanské, dle předložených plánů. K řízení stavby byl zvolen odbor, 

do kterého byl jmenován i lékárník Gebauer. 

- Od ledna 1897 měl v domě W. Gebauera ordinaci MUDr. Jaroslav Mathon, dlouholetý 

ředitel prostějovské nemocnice a významná osobnost v dějinách města. 

- Od roku 1915 vzhledem ke zhoršujícímu se zdravotnímu stavu, zvláště silné 

nedoslýchavosti, se již W. Gebauer stranil veřejného života i práce v lékárně a 19. 3. 

1917 se W. Gebauer zastřelil. Po jeho smrti přešlo vlastnictví domu na manželku Marii 

Gebauerovou. 

-  

Současný stav hrobu Wilhelma Gebauera: 

 Náklady na opravu byly kamenickou firmou Mejzlík odhadnuty cca na 30 000 Kč 
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