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Josef Lipner, hotelier 

 

Nádražní restaurace 

Nádražní restaurace v Přerově 
Majitelé: Bratři Lipnerové 

 

Nádraží v Přerově je jedním z největších a 
svou polohou nejvýznačnějších nádraží v Čs. 
republice. Správa státních drah volila dobře, když v 
této důležité stanici zadala nádražní restauraci po 
převratu v roce 1919 nynějším nájemcům bratřím 
Lipnerovým. Je to od trvání přerovského nádraží po 
prvé, kdy nájem nádražní restaurace přechází do 
českých rukou. 

Zatím co jeden z bratří František Lipner 
účastní se v r. 1919 jako italský legionář bojů o 
hranice naší republiky při vpádu Maďarů na 
Slovensko a druhý bratr Jaroslav Lipner prodělává 
jako ruský legionář boje u Zborova a celou sibiřskou 
anabasi, aby se teprve koncem roku 1920 navrátil do 
své nově zrozené vlasti, ujímá se třetí z bratrů Josef 
Lipner se svou chotí a svou matkou vedení nádražní 
restaurace, a to za poměrů velmi těžkých. Inventář a 
zařízení dlouho trvající válečnou dobou je úplně 
zruinováno a k řádnému provozu živnosti téměř 
neschopno. Nedostatky tyto jsou brzy odstraněny 
vlastním nákladem, jsou zrenovovány a moderně 
vybaveny restaurační místnosti, zastaralé výčepní a 
kuchyňské zařízení nahrazeno novým zařízením 
moderním, opatřen nový provozní inventář. Špatná pověst závodu za krátko mizí, všude vzorná čistota, a 
z nádražní restaurace stává se opět podnik nad jiné oblíbený a cestujícím obecenstvem rád vyhledávaný. A 
zásluhu o to má v nemalé míře choť vedoucího závodu paní Emilie Lipnerová, která nešetříc zdraví, skrytě, 
ale tím obětavěji věnovala závodu všechny své síly. 

Vedle množství význač-ných 
osobností, které hostila nádražní 
restaurace, dlužno uvésti zejména 
podávaný oběd dne 27. srpna 1929, 
kterého se zúčastnil slavný vítěz 
verdunský, maršál Ph. Pétain s 
francouzským a českoslo-venským 
generalisimem. 

Rodiče nynějších nájemců 
provozovali hostinskou živnost 
plných 45 let a poněvadž byla rodina 
obdařena 13 dětmi, museli všichni již 
od útlého mládí v hostinské živnosti 
vypomáhati, je proto hostinské 
povolání v této rodině v krvi a také 
všichni v pozdějších letech tomuto 
povolání se věnovali. 

http://www.rosmus.cz/
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Šéf nádražní restaurace pan Josef Lipner narodil se 13. ledna 1886 v Přerově, ve známém hostinci 
„U tří čertů". Po vyučení v hostinské živnosti u svého otce, absolvoval v roce 1902 přerovskou obchodní 
školu a po víceletém zaměstnání jako účetní pivovaru, věnoval se hostinskému povolání. 

V r. 1927 až 1930 byl majitelem hotelu „Corsa" v Mariánských Lázních, kterýžto podnik pod jeho 
odborným obchodním vedením dostoupil mezinárodní komfortnosti a společenského střediska a nabyl 
světového jména. Nebylo snad jednoho návštěvníka Mar. Lázní z cizích států, aby nebyl hostem 
restaurantu neb tabarinu „Corso". Mnoho pochvalných uznání lázeňských hostů z naší republiky i ze 
zahraničí svědčí o tom, s jakou oblibou byl podnik jeho vyhledáván. Od té doby jest také hoteliér Josef 
Lipner považován jako jeden z nejlepších hotelových odborníků v naší republice. 

V naší veřejnosti je také známo, že se již delší dobu zabývá projektem, vybudovati v Přerově velký 
prvotřídní hotelový podnik s restaurantem, kavárnou, spolkovými místnostmi a krásně upravenou zahradou 
a jest si jen přáti brzké realisování této myšlenky, neb by tímto podnikem získala velice naše veřejnost a 
společenský život v Přerově a byl by tím i posílen turistický i cizinecký ruch v našem městě. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zdroj: Přerovsko-Kojetínsko (1933) 
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