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Název návrhu: 

Nemovitá kulturní památka městský park Michalov 

Návrh na usnesení:  

Zastupitelstvo města Přerova po projednání 
 

1. ukládá Radě města Přerova předložit zprávu o aktuálním stavu městského parku Michalov a 

plán péče o tuto kulturní památku a její prostředí, včetně předběžných finančních nákladů, 

 

 

Odpovídá: Rada města Přerova 2018 - 2022 

Termín: červen 2022 

 

2. doporučuje Radě města Přerova zřídit pracovní skupinu pro zpracování a kontrolu plnění 

plánu péče o kulturní památku městský park Michalov. 

 

Vyjádření dotčeného odboru, orgánu nebo organizace: 

Komise životního prostředí 

KŽP se v tomto volebním období  na svých jednáních problematikou správy a údržby parku Michalov 

několikrát zabývala a doporučila RM některá dílčí opatření. Ukázalo se, že řadě problémů lze předejít 

lepší komunikací a vzájemnou informovaností všech zainteresovaných stran, včetně veřejnosti. 

Transparentní srozumitelný plán péče o park a funkční pracovní skupina usnadní nejen plánování 

konkrétních kroků, ale i jejich obhajobu." 

 

Odbor správy majetku a komunálních služeb 

Od roku 2021 existuje pracovní skupina, která vznikla z iniciativy odboru MAJ, který má ve své 

pracovní gesci mimo jiné i park Michalov. Pracovní skupina je tvořena kompetentními pracovníky 

odboru MAJ a pracovníky TSMPr. Pracovní skupina koordinuje a plánuje veškeré práce (stavební, 

sadovnické a údržbové), které se vždy pro daný rok připravují a taktéž vyhodnocují práce provedené v 

čase minulém. Veškeré činnosti jsou řízeny s nejvyšší obezřetností a snahou o udržení 



provozuschopnosti svěřeného majetku a zároveň udržení historického odkazu, který nám park 

Michalov dává. 

 

Odbor stavebního úřadu a životního 

V letech 2003 – 2009 pracovala v obdobném duchu a složení, jak se navrhuje v důvodové zprávě, 

pracovní skupina pro regeneraci městského parku Michalov. Její hlavní přínos spočíval nejen v 

koordinaci a plánování tehdy probíhajících stavebních a sadovnických prací na obnově parku, ale i v 

kontinuální výměně informací a tříbení názorů na jeho provoz a údržbu mezi všemi zainteresovanými, 

od majetkového správce přes orgány státní správy až po politickou reprezentaci. Stejně přínosná může 

být ve své činnosti i nově zřízená pracovní skupina. 

 

Důvodová zpráva: 

Městský park Michalov je z mnoha pohledů pozoruhodná a bezesporu nejnavštěvovanější nemovitá 

kulturní památka v Přerově s nadstandardním přínosem pro občany města. Dovolím si krátkou exkurzí 

do historie připomenout, že to, jak park dneska vypadá, není vůbec samozřejmostí, a také jak snadno 

může o svou krásu přijít . 

  

Lokalita dnešního parku je Přerovany hojně navštěvovaným místem odpočinku již od poloviny 

devatenáctého století. Původně jen menší zahrada s výletní restaurací „Búda“ obklopená lužním lesem, 

v pohodlné docházkové vzdálenosti od centra města, byla od počátku považována za mimořádně 

hodnotnou a perspektivní součást městského majetku. Město v té době investovalo nemalé prostředky 

nejen do přebudování letní restaurace s kuželnou, ale především do postupných parkových úprav, které 

vyvrcholily v roce 1904 realizací dodnes parku dominující francouzské zahrady dle návrhu Františka 

Thomayera. Michalov se tak stal na dlouhá desetiletí chloubou města a svou rozlohou, zdobností a 

kompozicí jedinečným městským parkem v širokém okolí. Přibyl hudební altán, palmový skleník, 

lužní les se změnil na krajinářský park. Ještě dlouho po druhé světové válce byl udržovaný Michalov 

se stylovou restaurací a vyhlídkovým vláčkem, i díky své poloze nedaleko ornitologické stanice, 

přírodní rezervace Žebračka a řeky Bečvy, zvláště o víkendech vyhledávaným cílem rodinných 

procházek. Bohužel, ani Michalov nebyl ušetřen od „racionalizačních“ opatření reálného socialismu. 

Originální mobiliář nahradily tuctové nevzhledné lampy, lavice a odpadkové koše, letničkové záhony 

v lepším případě zdobily macešky, většinou ale zarostly travou, ozdobnou mříž kolem nefunkční 

fontány nahradil řetěz, chodníky byly vyasfaltovány, vláček demontován, poroučel se i palmový 

skleník (samotné palmy už dávno předtím), z hospody se stalo skladiště, z přírodní části parku zmizelo 

celé keřové patro a v 80. letech se veškerá údržba parku smrskla na sečení trávy a hrabání listí. 

  

Po roce 1989 se v nově ustanovených orgánech města stále častěji začal ozývat požadavek na 

znovuoživení parku jako místa, kam budou lidé chodit rádi trávit svůj volný čas. Ať už to u tehdejších 

radních zapříčinil pocit zodpovědnosti řádného hospodáře, zdravý patriotismus nebo jen nostalgické 

vzpomínky na dětská léta, velmi brzy Michalov získal v městském rozpočtu samostatnou položku (do 

té doby byl jen šestnáctihektarovou zelenou plochou mezi stovkami hektarů další městské zeleně), byl 

pro něj vypracován podrobný plán údržby a začaly se připravovat první drobné investice. V roce 1992 

Ministerstvo kultury prohlásilo Michalov za nemovitou kulturní památku. V roce 1994 byl park 

registrován jako významný krajinný prvek vyžadující ochranu dochovaných rostlinných a živočišných 

společenstev původního lužního lesa. Představitelé města v roce 1993 nechali provést podrobný 

dendrologický průzkum, o rok později i stavebně historický. Z toho vycházela i první studie pro 

obnovu parku z roku 1995, kterou do roku 1997 zpracovatel, Florart Uherský brod, rozšířil na 

komplexní studii revitalizace a dalšího rozvoje parku, v níž skloubil požadavky památkářů a ochrany 

přírody s požadavky na komfort moderních návštěvníků. 

  

Ještě do roku 1997 byly odstraněny nemocné a nebezpečné stromy, dle původních plánů vysazeny 

kulovité javory, osazeny přesné kopie původních laviček, fontáně byla navrácena zdobná mříž a na 

centrální ose tehdejší správce v rámci běžné údržby vysázel do obnovených záhonů thomayerovské 



ornamenty. Zahájena byla i rekonstrukce rozsáhlého drenážního systému. Práce v parku ale přerušila 

povodeň a finanční prostředky bylo potřeba v nejbližších dvou letech přednostně použít na odstranění 

popovodňových škod, mj. i již rekonstruované zahradní restaurace. Na realizaci úprav Michalova dle 

zpracované studie přitom bylo potřeba nejméně 50 mil. Kč, tehdy ještě bez vidiny „evropských“ 

dotací. Investovat za dané situace v krátkém čase z vlastních prostředků takovou částku se jevilo jako 

zcela nereálné a jen málokdo o tom vážně uvažoval. Nicméně zastupitelstvo v únoru 2000 

jednomyslně schválilo program regenerace a rozvoje parku s cílem uskutečnit nejdůležitější opatření 

do roku 2004, tedy ke 100. výročí zprovoznění parku upraveného dle návrhu architekta Thomayera. 

  

Přestože program detailně etapizoval realizaci jednotlivých opatření (projekční přípravu a realizaci 

staveb a sadovnických úprav, výběr a instalaci mobiliáře, organizační opatření ve vztahu k nájemcům 

a správci atd.), vyčíslil finanční náročnost a stanovil konkrétní zodpovědnost za jejich provedení, 

ukázalo se, že velké množství oprávněných zájmů se při naplňování programu stává jeho brzdou. 

Koordinaci jednotlivých dílčích kroků tehdy významně usnadnilo vytvoření k tomuto účelu zřízené 

pracovní skupiny městské rady na počátku roku 2003. Pracovní skupina pravidelně vyhodnocovala 

aktuální stav prací (v jaké fázi jsou dodávky, co kdo s kým projednal nebo musí projednat a dokdy, o 

čem a jakou formou informovat veřejnost, co musí projednat orgány města) a vše, co bylo dohodnuto 

nebo již zrealizováno, bylo kontinuálně zaznamenáváno. Dodávky desítek firem probíhali bez kolizí, o 

každém kroku byli informováni památkáři, ochrana přírody, správce parku i veřejnost, s konkrétními 

omezeními počítali nájemci restaurace a bufetu, kdykoliv byla k dispozici podrobná informace členům 

zastupitelstva. I díky tomu se do léta roku 2004 podařilo celkovým nákladem zhruba 40 mil. Kč 

prakticky dokončit rekonstrukci historické části parku a symbolicky tak oslavit 100. výročí jeho 

založení. Pracovní skupina pracovala nepřetržitě až do roku 2009, kdy kromě větších akcí (rozšiřování 

parku o další upravené plochy, budování dalších hřišť, cyklistického obchvatu, expozičního skleníku 

atd.) projednávala úkoly týkající se pravidelné údržby, kácení, pořádání společenských akcí, provozu 

pronajaté restaurace i provozu bývalého zahradnictví. Stálé zastoupení v pracovní skupině měl každý 

dotčený odbor, správce parku i politická reprezentace. Dle potřeby byli přizvány další osoby. Každý 

měl informace, které potřeboval. Park byl v té době, jako příklad zdařilé rekonstrukce, cílem 

odborných exkurzí i poznávacích zájezdů a dodnes patří mezi nejhodnotnější městské parky v rámci 

republiky. 

  

V posledních letech jakoby park Michalov ze svých ambicí, být právem výkladní skříní veřejného 

prostoru města Přerova, pozvolna ustupoval. Pomalu se rozpadají trvalkové výsadby na některých 

záhonech, péče o stromy se podřizuje téměř výhradně provozní bezpečnosti, původní zahradnictví 

dávno již není jen zázemím pro údržbu parku, ale od roku 2016, kdy TSMPr přemístily těžkou 

zahradní techniku do tohoto prostoru, i parkovištěm pracovních vozidel pro údržbu zeleně celého 

města. Což je samozřejmě spojeno s hlukem a exhalacemi v parku a blízkém okolí při pracovním 

provozu vozidel.  

Pravidelná měření vykazují zvětšující se podíl prachu v ovzduší (i když výsledky částečně ovlivňuje 

výskyt pylových zrn), pískové chodníky volají po generální údržbě (doporučované projektantem již 

před realizací), hnízdící ptactvo ruší přes den hlučná údržba a v noci intenzivní osvětlení, travnaté 

plochy jsou nadbytečně sečeny, časté používání fukarů obtěžuje návštěvníky a likviduje drobné 

živočichy. Vytrácí se kontinuita předávaných informací a zkušeností mezi měnícím se personálem 

odborů magistrátu a správce parku. Odpovědnost za údržbu a stav parku je de facto delegována na 

jediného radního, který zastává dvojroli vlastníka parku i správce parku. Znovu se objevují staronové 

argumenty– finance, jiné priority, výhodnost pro provoz technických služeb. Na veřejnost unikají kusé 

a zavádějící informace o připravovaných opatřeních. Valný účinek nemělo ani projednávání podnětů 

komise životního prostředí v Radě města. Nesmíme přehlížet riziko, že pokud město podcení tyto 

zatím nenápadné indicie, následkem může být upadání kvality parku a jeho prostředí a Michalov by 

mohl potkat podobný osud jako v 80. letech minulého století. Proto předkládám návrh uložit Radě 

města Přerova předložení zprávy o aktuálním stavu městského parku Michalov a plánu péče o tuto 

kulturní památku a její prostředí, který by obsahoval zejména 

  

 vyhodnocení stavu parku – pravidelné části (stav záhonů, trávníků, komunikací, technických 

zařízení) a krajinářské části (stav bylinného patra, stav dřevin), vyhodnocení režimu správy a 



užívání parku; 

  

 podrobný plán údržby aktualizovaný dle skutečného stavu jednotlivých prvků parku, a to 

minimálně ve dvou, ideálně ve třech variantách dle intenzity údržby – optimální, standardní, 

záchovná. O variantě údržby pro každý rok by se rozhodovalo vždy s ohledem na aktuální stav 

(potřeby) parku a rozpočtové možnosti města; 

  

 samostatná část plánu údržby by měla být zpracována pro krajinářskou část parku, a to s ohledem 

na plánované kácení dřevin a následnou výsadbu a s ohledem na zachování a podporu původních 

druhů rostlin a živočichů; 

  

 podrobný výčet závad, jejichž odstranění přesahuje rámec běžné údržby, včetně vyčíslení nákladů 

na odstranění (rekonstrukce trvalkových výsadeb, rekonstrukce trávníkových a pískových 

povrchů, opravy hřišť, modernizace osvětlení, doplnění a opravy mobiliáře atd.); 

  

 závěry o způsobu užívání staveb a dalších činností v nejbližším okolí parku, zejména v ochranném 

pásmu nemovité kulturní památky, z hlediska ochrany životního prostředí, ochrany veřejného 

zdraví a památkové péče (v součinnosti se správními orgány magistrátu); 

  

 návrh opatření pro zlepšení prostředí parku a jeho nejbližšího okolí – režim údržby zohledňující 

návštěvnost parku v průběhu dne, režim parkování pro návštěvníky parku a restaurace, 

minimalizovat vjezd osobních vozidel, omezit provoz těžké a pracovní techniky v ochranném 

pásmu (např. parkování techniky TSMPr omezit pro účel údržby parku, laguny a nejbližšího okolí, 

omezit provoz traktorů při cvičných jízdách autoškoly, údržba komunikací v okolí – 

minimalizovat použití solí a pesticidů). 

  

Přesný obsah a způsob zpracování plánu péče by měl být dohodnut všemi zainteresovanými orgány a 

osobami, a právě pro tento účel (viz bod 2 návrhu usnesení) považuji za vhodné vytvoření pracovní 

skupiny, čímž by se od počátku předešlo pozdějším názorovým střetům vlastníka a zadavatele prací v 

parku, smluvního správce parku, orgánů hájících veřejné zájmy (stavební úřad, ochrana přírody, 

památková péče), ale i návštěvníků parku, a samotné zpracování plánu by se tak významně urychlilo. 

Své zastoupení v pracovní skupině by dle mého názoru a zkušeností měl mít minimálně odbor 

majetku, TSMPr, odbor stavebního úřadu a životního prostředí, komise životního prostředí, zástupce 

památkářů a člen rady města (nebo ZM), který by tak byl kdykoliv schopen, společně s jednatelem 

technických služeb, objektivně informovat orgány města o aktuálním stavu, problémech a potřebách 

parku. Pracovní skupina by nejen pravidelně vyhodnocovala a připomínkovala průběh zpracování 

plánu, ale díky svému složení i pružně reagovala na aktuální problémy a úkoly související s parkem, 

včetně zajištění adekvátní informovanosti veřejnosti.  

Dokončený plán péče obdrží nově zvolené orgány města symbolicky k 30. výročí prohlášení 

městského parku Michalov za nemovitou kulturní památku a bude samozřejmě na nich, jak s plánem 

naloží a zda v dalším volebním období využijí i pracovní skupinu. Každopádně budou mít od začátku 

k dispozici solidní nástroj k řádné péči o park a třeba se podobně jako jejich předchůdci před dvaceti 

lety nechají inspirovat blížícími se kulatinami thomayerovského Michalova, a ten v plném lesku v roce 

2024 oslaví své 120. výročí.  

 

 


