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B.2.1

volný prostor s průhledy na hradby a divadlo a stezkou vymezující 
prostor náhonu

úpravou břehů zajistit zamezení sesuvu půdy a určit sestupy z 
chodníku k náhonu

řidší skupina stromů
skupiny keřů odstranit pro větší přehlednost

jasan, olše, střemcha, dub
ptačí zob, vrba nachová

NÁHON

otevřený prostor, který je součástí ulice, se snadným přístupem k 
vodní hladině a dřevěnou terasou nad hladinou náhonu

skupina stromů s přirozenou skladbou a keřovým patrem

skupinu stromů proředit
odstranit trnovník akát
doplnit keřové patro- soliterní keřové vrby

jasan, lípa, javor, olše, vrby

NÁHON POD MLÝNEM

svah se soliterními stromy či řídkými skupinami stromů obohacené o 
kulturní druhy

skupiny stromů proředit
doplnit výsadbu o ovocné a další kulturní druhy (jírovec)
břečťan, mahónii ponechat
meruzalku částečně odstranit a nahradit půdopokryvnými rostlinami

dub, olše, jírovec, třešeň
podrost stínomilných půdopokryvných rostlin- břečťan, hluchavky...

SVAH POD HRADBOU

přehledný prostor, travnatý svah se soliterními stromy a keři

z porostu keřů vybrat solitéry a ty ponechat
doplnit výsadbu ovocných a kulturních dřevin
změnit intenzitu péče o travní porosty, obohatit o kvetoucí druhy

2x ročně sečený travní porost se soliterními ovocnými stromy a keři

 jabloň, třešeň, líska, dřín, u potoka jasany a olše

odstranění / přemístění objektu WC a 
provedení terénních modelací, které 

umožní rozšířit zelené plochy u náho-
nu a chodcům tak  zjednodušit přístup 

k vodě
snížení nivelety terénu napomůže 

zpřístupnění náhonu 
úprava příčného profilu ul. Čs. Par-
tyzánů s cílem redukovat / vyloučit 
parkovací stání v ulici na straně k 

náhonu ve prospěch chodců
výsadba druhů stromů kulturních 
a přirozeně se zde vyskytujících 

založení intenzivně udržovaného 
trávníku rozšíří možnosti  rekreace 

odstranit keřové porosty tisu a kaliny
odstranit stromy v koordianci s terén-

ními úpravami
místně kolem náhonu výsadba 

mokřadních rostlin

lípa, třešeň, olše, jerlín, jasan, dub
kosatce, pomněnky, violky, máta, 

pryskyřníky, ostřice, děhel a pcháč

varianty řešení profilu ul. Čs. Par-
tyzánů viz B.1.6

MEZI NÁHONEM A ULICÍ

zpevněná  plocha využitelná při  akcích konaných v divadle, 
parku Republiky a okolí, přesunutím pomníku je uvolněno mís-

to pro parkovací stání

nové výsadby listnatých a jehličnatých stromů v zadlážděné 
ploše

odstranit keřové porosty tisu
odstranit trvalkovou výsadbu

výsadba jerlínu

ZA DIVADLEM

velká travnatá plocha se snadným přístupem k jezírku s 
vodotryskem a pobytovým dřevěným molem, doplnění 

mlatových ploch 

odstranit keřové porosty jalovce a tavolníku
odsranit v koordinaci s opravou nádrže olše

výsadba jerlínů, dubů, olší a habrů
na rozšířené ploše založit intenzivní pobytový trávník

jasan, dub, habr, svítel, olše, buk, lípa, vrba

podrobněji viz Úpravy Parku Republiky v Chrudimi, Michal 
Fišer + Štěpán Špoula, 2008

varianta  bez parkovacích stání viz  A_Textová zpráva

PARK REPUBLIKY

travnatý svah, místy s půdopokryvnými rostlinami a soliterními keři 
obohacený o kulturní druhy dřevin, u náhonu jasany, olše, střemchy
nové máchadlo umožní sestup k vodě
2x ročně sečený travní porost

odstranit tisy
ponechat vybrané lísky
doplnit výsadbu ovocných a kulturních dřevin
 
jabloň, třešeň, hrušeň, jasan, olše

SVAH U DOMU ČP. 167

travnatý svah pod Mydlářovským domem s mohutným jasa-
nem, ovocnými stromy a květinovým záhonem na terase 

2x ročně sečený travní porost se soliterními ovocnými stromy

odstranit keřové porosty jalovce a kleče
odstranit svítele ve špatném stavu a smrk
doplnit výsadbu ovocných dřevin
založit záhon letniček na terase
intenzitou údržby snížit
část porostu ve stínu nahradit půdopokryvnými trvalkami
 
jasan, jabloň, třešeň, hrušeň

SVAH NAD DPS

SVAH U MYŠÍ DÍRY
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poměrně hustá skupina stromů s přirozenou skladbou.

jasan, olše, střemcha, dub
svída, kalina, ptačí zob, vrba nachová, brslen

místy v podrosty břečťan a barvínek, u náhonu kosatce žluté, pom-
něnky, violky bahenní, máta dlouholistá, pryskyřníky, ostřice, děhel a 
pcháč zelinný 

NÁHON

stísněný prostor mezi zdmi vymezujícími náhon a ul. Širokou, “divoči-
na”, náletové dřeviny v převážné části v nevyhovyujícím stavu

jasan, olše, lípa, javor, trnovník
ptačí zob, bezy, brslenn evropský

NÁHON POD MLÝNEM

stinný prostor, hustý porost na prudkém svahu s převahou přirozeně 
se vyskytujících druhů

jasan, jilm, střemcha
líska, bez, meruzalka
porost břečťanu, hlohyně, mahónie, skalníky

SVAH POD HRADBOU

stinný prostor kolem schodiště pod Myší dírou, keřové porosty vysa-
zené v rámci rekultivace náhonu zpevňující prudký svah

střemcha
kalina, brslen, kalina, ptačí zob, tavolník, zimolez
travnatý porost s kostřavami, srhou a lipnicemi a jetelem

modelovaná travnatá plocha u náhonu s listnatými stromy a trojicí 
jehličnanů 

javor, lípa, třešeň, smrk, tůje, olše, jasan
tisy, kalina

kosatce, pomněnky, violky, máta, pryskyřníky, ostřice, děhel a pcháč 

MEZI NÁHONEM A ULICÍ

stinný nepřehledný stístěný prostor kolem chodníku pod hradbami, 
podrost pouze v těsné blízkosti hladiny vody

javor, jasan, olše
tis, líska, svída
břečťan

SVAH U DOMU ČP. 167

SVAH U DOMU ČP. 167

svah se skupinami keřů, vzrostlým jasanem a kamennou terasou pod 
Mydlářovským domem

javor, svítel, borovice kleč, smrk pichlavý
hlohyně, jalovec

travnatý porost s kostřavami, srhou a lipnicemi a jetelem, violkou, 
hluchavkou, slézem a kakosty

SVAH NAD DPS

ÚPRAVA OKOLÍ MĚSTSKÉHO NÁHONU V CHRUDIMI
ČÁST JIHOZÁPAD

jehličnany v travnaté ploše s  porostem tisů za  pomníkem

smrky ztepilé, smrky sivé
tisy

ZA DIVADLEM

parková plocha zčásti obnovená se stinnou částí u jezírka a velk-
ou skupinou jalovců

jasan, dub, svítel, olše, buk, lípa, tůje, jedlovec 
jalovec, tavolník

PARK REPUBLIKY
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