Hlavní téma

PARK MICHALOV V PŘEROVĚ SE PO100 letech ZNOVU NARODIL
Nejenom lidé, ale i parky mají ve svém životě šťastné chvíle oblíbenosti a slávy, ale také smutná období nepochopení. Nejenom
lidé, ale i parky se setkávají s osobnostmi, které je svou moudrostí a předvídavostí na dlouhou dobu ovlivní a ukáží jim dobrou
cestu. Na jména těch lidí bychom neměli zapomínat. V překotné době, ve které žijeme, totiž velmi snadno pomíjíme hodnoty, které
jsme zdědili. Nezatěžujeme se ani příliš úvahami, co zdědí po nás naši potomci.

Tím víc je obdivuhodné a úctyhodné rozhodnutí přerovského městského zastupitelstva, které jednomyslně napříč politickým
spektrem schválilo „Program regenerace
a rozvoje městského parku Michalov
2000–2010“ a tento plán hned po jeho
schválení opravdu začalo realizovat. Určilo
orgány zodpovědné za každou z 5 realizačních etap a zavázalo se ročně vyčlenit na
dokončení jeho rekonstrukce minimálně 5
milionů korun. V roce 2004 slavili v Přerově
stoleté výročí založení Michalova a do těchto oslav se na rekonstrukci původního projektu Františka Thomayera, který byl ve své
době jedním z nejslavnějších tvůrců parků,
podílelo 75 stavebních, zahradnických, projekčních a dalších dodavatelských ﬁrem.
Do obnoveného parku byly zahrnuty také
nové plochy, bývalé zahrady – Zdráhalova a
Čapkova – z původní zahrádkové osady. Tak
se městský park o rozloze 16 ha ještě o dva
hektary rozšířil.
Listujeme-li v objemné knize opatřené fotograﬁemi a nákresy, kterou město Přerov
vydalo ke stoletým oslavám parku, uvědomíme si, jak jeho osud úzce souvisel s vývojem společnosti.

4

František Thomayer nevymyslel totiž svůj
projekt jenom u psacího stolu. Vycházel
z nálady druhé poloviny 19. století, kdy se
lidé sdružovali v nejrůznějších spolcích, začínali se zajímat o svá města, pořádali společné výlety a slavnosti. Moudrý Thomayer
navázal na záslužnou práci přerovského
Okrašlovacího spolku, založeného už v roce 1860. Už tehdy stála uprostřed městského lesa Michalov „búda“, kterou město
pronajímalo jako letní restauraci, zde byla
už v roce 1888 oslava Klubu českých velocipedistů, chodilo se tam na veřejná cvičení
místního Sokola, děti si tam hrávaly ve stínu
lipového stromořadí.

Přípravy na Zemskou výstavu, pro kterou
v roce 1903–1904 vybral přípravný výbor
Michalov, byly pro park tím šťastným impulsem a velkou příležitostí pro město. Svůj
první projekt přizpůsobil Thomayer výstavě, ten druhý už částečně odpovídá dnešnímu stavu.
Thomayer proložil hlavní promenádní osu
rozšířenou lesní cestou, která les protínala kolmo. Na ni vložil zahloubený parter

s květnicí a u vstupu do parku obnovil kruhové odpočívadlo. Okolí pravidelně řešených záhonů s trvalkami plynule přecházelo
do přírodně krajinářského parku. Kamenné
květinové vázy dotvářely centrum kruhového odpočívadla. Později byl park doplněn
o dětské hřiště a osvětlen. Když v roce 1913
Přerov usiloval o založení dívčího pedagogia, přistoupil také na podmínku, že v Michalově zbuduje botanickou zahradu, jejíž
dominantou se stal palmový skleník.
Světová válka krutě zasáhla také do vývoje
parku Michalova. Ve výletní restauraci byla
polní nemocnice, do války narukoval i jeho
první placený zahradník Josef Horák. Bojoval v ní i nový správce přerovského hřbitova
a parku František Procházka, jehož práce je
spojena s největším rozvojem parku zejména ve třicátých letech dvacátého století.
V parku se pořádaly promenádní koncerty
hudebního spolku RUND a Železniční hudby, studenti tam slavili majálesy, koncertoval tam pěvecký sbor Tyrš.
Po druhé světové válce vystřídaly v parku
lidové veselice a svazácké slavnosti dámy
v honosných kloboucích a pány v buřinkách.
Velká péče byla věnována rozšíření zahradnictví, menší už nutným novým parkovým
výsadbám, ale park byl stále ještě udržován,
i když zdaleka ne tak pečlivě jako za správce
Františka Procházky. Ten měl pro svou důkladnost spory se zaměstnanci, kvůli nim
a také špatnému zdravotnímu stavu své
místo opustil. Řadu prací v padesátých a šedesátých létech zajišťovali brigádníci.
Nejhorší léta si zažil park od 70. let. Z parku
vymizely jednotlivé architektonické stavby,
slavné parkové alpinum zmizelo dokonce
úplně, květinový záhon okolo kruhového
bazénu byl vybetonován, původní ozdobně
kované zábradlí na odpočívadle bylo vyměněno za ocelové trubky propojené řetězy.

Svaz zakládání a údržby zeleně
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Teprve devadesátá léta přinesla impulsy k záchraně cenného dědictví. Ačkoliv po povodních v roce 1997 uhynulo v Michalově
přes 200 jehličnanů, dospívajících lip a buků, přece město dokázalo park velikým úsilím a velkými náklady vzkřísit. Při oslavách
jeho stoletého výročí v roce 2004 se mohlo město Přerov pochlubit dílem, které teprve budoucí generace ocení tak, jako ta dnešní
ocenila zakladatele parku Františka Thomayera.

Areál Technických služeb
města Přerova

Svaz zakládání a údržby zeleně
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– EKONOMIKA –
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1997-1999: vynaloženo na přípravu
rekonstrukce 4 mil. korun
❍ Také starý hudební altánek, kde se tolik
koncertovalo, byl znovu postaven. Dokonce původními starými technologiemi, i jeho
barevnost byla zachována.

únor 2000 – odhad investic regenerace parku
do roku 2010 55 mil. Kč
2001–2004: proinvestováno 37 mil. Kč

– PROVOZ –

❍ Park byl oplocen a kolem oplocení vysázena topolová alej.

Pohled na francouzskou květnici

CO SE V PARKU PO REKONSTRUKCI
ZÁSADNĚ ZMĚNILO
❍ Park byl funkčně rozčleněn na několik
ploch podle předpokládaného využití – od
expozičních záhonových ploch a historických parterů přes dětská hřiště po manipulační plochy a plochy určené k umisťování
cirkusů a lunaparků.
❍ Cesty na hlavní ose byly zpevněny nejdokonalejším typem mlatového povrchu.
❍ V lipovém stromořadí podél středové
osy, které dosloužilo, bylo vysázeno padesát lip.
❍ Do parku se vrátily pestrobarevné záhony letniček a trvalek.
Francouzskou květnici opět lemují stromkové kaliny, šeříky a růže těch odrůd, které
se pěstovaly ve dvacátých a třicátých letech
minulého století. Na lehkých kovových
konstrukcích, které je podpírají, vyniká při
spodním osvětlení jejich půvab i ve tmě.
❍ Z opravené fontány s rybkami tryská
voda. Podle starých fotograﬁí byly odlity
nové repliky starých kovových laviček.

❍ Park se zvětšil o území bývalé zahrádkářské osady. V původní Zdráhalově zahradě
s terénními modelacemi se příjemně odpočívá a v Čapkově zahradě, kde byla původně skládka, je dnes mokřina upravena jako
žabí zimoviště.
❍ Prvním krokem ke zřízení zookoutku je
nastěhování pětice pávů a dvou pávic do
bývalého zahradnictví .

Park je oplocen a na noc se uzamyká. Otvírací
hodiny byly přizpůsobeny provozní době restaurace a potřebě občanů, kteří parkem procházejí
do zaměstnání. Problém je v době uzavření parku
po silných deštích, ale v této době je to z důvodu
ochrany pískových povrchů nutností. I zde se ale
situace zlepší po vybudování cyklistického obchvatu (plánováno na rok 2006). Bezpečnostní opatření
podstatně snížila roční škody způsobené vandaly.

– ÚDRŽBA –

CO BUDE DÁL
Znovuzrození parku se proti plánu neuvěřitelně urychlilo. Město však i po oslavách
dokončuje úpravy, které v desetiletém plánu rekonstrukce projektoval ateliér Florart
- Doc. Ing. Pavel Šimek, Ph.D., ing. Martin
Kovář.
Osud parku, opět jako v minulosti, bude
záviset na moudrých lidech, kteří o něm
budou rozhodovat. Třeba dnes běhají po
upravených parkových cestách nebo na
nich v kočárcích vozí své děti. Vždyť bude
záviset i na těch mrňatech, kteří dnes sladce pospávají ve stínu stromů rekonstruovaného parku Michalov. Jako v minulosti
bude park stále zrcadlem společnosti a lidí,
kteří budou město spravovat.

PhDr. Irena Večeřová
fotograﬁe použity z knihy Městský park Michalov
1904–2004, kterou vydalo město Přerov v roce 2004

Údržbu parku převzaly po jeho rekonstrukci
Technické služby města Přerova - příspěvková
organizace. Pracoviště správce parku a technické
zázemí je přímo v areálu přilehlého zahradnictví,
kde je také byt hlavního zahradníka. Organizace
byla vybavena nutnou technikou (zahradní i pro
údržbu komunikací). Rozpočet na údržbu je
stanoven v rozsahu doporučeném projektantem
obnovních prací (Florart).

– VYUŽITÍ –
Řád parku, ale samozřejmě i sadové a stavební
úpravy přirozeným způsobem regulují pohyb
a aktivity veřejnosti. Lidé se vzájemně neruší,
přitom se zde mohou rekreovat různými formami.
Zkušenosti z loňských oslav a z letošního roku
jsou jasným důkazem, že park je na vysokou
koncentraci návštěvníků připraven.
RNDr. Pavel Juliš, vedoucí odboru životního prostředí

Soutěž „Nejlépe realizované
sadovnické dílo roku 2004“
Čestné uznání:

Dílo:

OBNOVA MĚSTSKÉHO
PARKU MICHALOV
V PŘEROVĚ
Investor: Město Přerov
Autoři projektu: Florart - Doc. Ing.
Pavel Šimek, Ph.D., ing. Martin
Kovář
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