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SUŠICE 
- HLAVNÍ SILNICE

SUŠICE
- MŠ - PŘEDPROSTOR

NYNÍ
V ulici se nachází zbytkové plochy 
trávníků, které je vhodné převést na 
jiný (na údržbu méně náročný) typ 
vegetačního prvku.

VIZE
Zbytkové plochy trávníků budou 
přeměněny na záhony nízkých 
okrasných keřů či záhony 
půdopokryvných růží.

NYNÍ
Předprostor budovy MŠ v současnosti 
představuje pouze lem neudržovaného 
lučního trávníku po obou stranách 
vstupu.

VIZE
S ohledem na reprezentativní funkci i 
údržbu (eliminace pravidelného kosení 
nekvalitního trávníku) se doporučuje 
vytvořit záhony z okrasných kvetoucích 
keřů (proměnlivost plochy, barevnost, 
reprezentativnost), které lze pro ještě 
větší dynamiku doplnit odolnými druhy 
trvalek a okrasných trav.
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ULICE NÁDRAŽNÍ 
- NAPROTI 
ŽELEZNICI

ULICE 
DR. JÁNSKÉHO

NYNÍ
Plocha zeleně malého rozsahu se 
nachází v místě křížení ulic Nádražní a 
Lanškrounská. Jedná se o zatravněnou 
plochu s výsadbou břízy (Betula 
pendula) a dvou borovic černých 
(Pinus nigra).  Stav trávníku a dřevin je 
neuspokojivý.

VIZE
Stávající dřeviny vyžadují pravidelný 
monitoring a dle toho následný zásah 
v podobě konkrétních pěstebních 
opatření. Dle aktuálního stavu je 
doporučena náhrada břízy. V závislosti 
na limitech inženýrských sítí bude 
plocha doplněna výsadbou nových 
stromů - ideálně skupiny na jaře výrazně 
kvetoucích taxonů. Do pozadí plochy 
bude vysazen lem okrasných keřů, 
které do prostoru vnesou patřičnou 
barevnost.

NYNÍ
Stávající výsadby v rámci řešené 
lokality s obytným souborem jsou zcela 
nesourodé, roztříštěné, „chaotické“. 
Část dřevin vyžaduje ošetření v podobě 
pěstebních opatření (řezy, část kácení). 
Z pohledu současné funkce a provozu 
lokality je stávající mobiliář zcela 
nevyhovující.

VIZE
V rámci navrhovaného řešení je 
doporučeno:

1/ ošetření stávajících dřevin

2/ plošná podsadba kostrou vhodných 
druhů listnatých stromů (dlouhověké i 
okrasné druhy) 

3/ celkové sjednocení ploch pomocí 
keřových výsadeb (lemy keřů k 
funkčnímu rozčlenění, oddělení od 
silnic, parkovišť, lemy do pozadí plochy)
 
4/ doplnění a obnova mobiliáře 
(umístění a rozsah v součinnosti s 
potřebami obyvatel - nutno projednat)
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UDÁNKY
- STARÝ 
UDÁNECKÝ 
RYBNÍK
NYNÍ
Starý udánecký rybník představuje 
potenciální místo pro krátkodobou 
rekreaci a cílové místo pro pěší turistiku, 
cyklistiku či běžce. 

VIZE
S cílem vytvořit v prostoru zázemí pro 
krátkodobou rekreaci je žádoucí provést 
probírky stávajícího porostu a dřevin, 
doplnit nové solitéry (domácí druhy 
- dub, javor, lípa, třešeň) a instalovat 
dřevěné trámy či klády k posezení.

103
ULICE 
PALACKÉHO 
- U ZÁKLADNÍ
ŠKOLY
NYNÍ
Předprostor základní školy má nyní 
podobu širokého zatravněného pásu s 
výsadbou vzrostlých stromů.

VIZE
Na stávajících dřevinách je nutné 
provést adekvátní pěstební opatření 
tak, aby byla zajištěna jejich 
dlouhodobá stabilita. Před budovu 
školy bude doplněn lem kvetoucích 
keřů  (barevnost, proměnlivost, 
reprezentativnost). 

96
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ULICE FARNÍ 
- BAŠTA

ULICE 
LANŠKROUNSKÁ
ULICE 
OLOMOUCKÁ

NYNÍ
Zatravněná plocha s historickým 
objektem bašty představuje jedinou 
plochu zeleně v rámci ulice Farní. V 
současnosti se jedná o plochu méně 
kvalitního a hůře udržovatelného 
trávníku. Celková úprava prostoru 
neodpovídá významu lokality a jejímu 
situování. 

VIZE
Plochu, a tedy i celou ulici Farní, lze 
zatraktivnit pomocí vhodně zvolených 
výsadeb, které částečně nahradí 
stávající trávník. Ideální je kombinace 
okrasných keřů a nenáročných druhů 
trvalek. Charakter výsadeb však nesmí 
potlačit dominanci historického objektu 
bašty, ale pouze ho vhodně doplňovat.

NYNÍ
Zatravněná plocha v místě křížení ulic 
Lanškrounská a Olomoucká představuje  
významné místo v rámci městské 
struktury a systému zeleně. Vzhledem 
ke svojí lokalizaci a exponovanosti 
vyžaduje adekvátní úpravy vnášející do 
prostoru nové funkce.

VIZE
Navrhované řešení pracuje s myšlenkou 
celkového zatraktivnění prostoru 
pomocí pestrých výsadeb okrasných 
keřů, trav a trvalek a instalace kvalitního 
soudobého mobiliáře.
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ULICE
CECHOVNÍ

NYNÍ
Prostor v centru města mající obdobné 
funkční využití jako plocha č. 133.

VIZE
Řešená plocha nevyžaduje díky svému 
malému měřítku radikální zásahy, 
ale pouze doplnění konkrétních typů 
vegetačních a technických prvků.  
Nevzhledný segment fasády lze 
částečně skrýt pomocí popínavých 
dřevin - ne však zcela - stopy dřívějších 
stavebních úprav jsou nositeli historie 
místa a neměly by být zcela skryty. 
Trávník je vhodné po obvodu částečně 
nahradit výsadbou nízkých keřů či 
trvalek tak, aby se plocha během roku 
měnila. S cílem nabídnout prostor 
návštěvníkům centra jako místo k 
odpočinku je žádoucí plochu doplnit 
kvalitním mobiliářem (především lavičky 
s opěradly, odpadkový koš).

211
ULICE  TICHÁ

NYNÍ
Klidový kout v samotném centru města 
nese vysoký potenciál pro vznik místa 
krátkodobé relaxace a odpočinku.

VIZE
Primárním cílem návrhu je oprava 
stávajícího posezení (dřevěné sedáky na 
kamenné zídce). Pro celkové zútulnění 
plochy lze kamenné stěny popnout 
adekvátním druhem popínavých dřevin. 
Vše pak harmonicky dotvoří záhon 
nízkých keřů či trvalek jako částečná či 
úplná náhrada stávající plochy trávníku.

133
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ULICE
NERUDOVA,
MÁNESOVA,
ALŠOVA
NYNÍ
Travnaté segmenty s výsadbou stromů 
představuje plochu veřejné zeleně v 
rámci zástavby převážně řadových 
rodinných domů.

VIZE
Prostor je nutné i nadále pravidelně 
udržovat, žádoucí jsou dílčí dosadby 
kvetoucích nižších stromků do volných 
ploch. Na stávajících dřevinách budou 
provedena pěstební opatření vedoucí k 
celkové stabilizaci řešené plochy.

183
ULICE 
GORAZDOVA
- FARNÍ ZAHRADA 
POD KOSTELNÍM 
NÁMĚSTÍM
NYNÍ
Řešená partie představuje významnou 
plochu  zeleně při vstupu do historického 
centra města. Prostor, který dříve 
sloužil jako farní zahrada, má charakter 
zatravněné plochy se zbytky původních 
ovocných stromů.

VIZE
Cílem návrhu je vytvořit v centru města 
oddychový kout pro krátkodobou 
relaxaci. Luční trávník bude udržován 
jako kosená louka a stávající staré ovocné 
stromy budou ošetřeny tak, aby mohly 
být nadále zachovány. Tato původní 
struktura bude následně doplněna 
novou výsadbou stromů - ideálně tzv. 
okrasnými ovocnými druhy, které na 
jaře výrazně kvetou a buď neplodí, nebo 
vytváří pouze drobné plody sloužící 
např. jako potrava pro ptactvo.  Stávající 
kamenná zeď zůstane obnažená, pouze 
po okrajích plochy vzniknou lemy 
okrasných keřů a popínavých dřevin. 
Pobytovou funkci do prostoru vnese 
nový mobiliář.
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ULICE
BRNĚNSKÁ
- KRUHOVÝ OBJEZD 
A NAVAZUJÍCÍ LEMY

NYNÍ
Kruhový objezd je součástí jižní 
části obchvatu města a představuje 
tedy plochu s vysokými nároky na 
reprezentativnost. Stávající úprava 
zeleně je zcela neadekvátní požadované 
funkci a vyžaduje zcela novou koncepci. 

VIZE
Vzhledem k lokalizaci a charakteru 
řešené plochy je nutné přizpůsobit 
rostlinný sortiment tak, aby byla do 
prostoru nejenom vnesena výrazná 
reprezentativní a estetická funkce, 
ale je nutné i respektovat spicifické 
stanovištní podmínky plochy 
(celodenně osluněné výhřevné 
stanoviště, znečištění posypovou 
solí). Zároveň je nutné dodržet 
limity kruhových objezdů z pohledu 
dopravního inženýrství  (rozhledy 
apod.).  Nově pojatý kruhový objezd 
bude ztvárněn jako plocha s výsadbou 
odolných trvalek, okrasných trav či 
nízkých okrasných keřů.

234
ULICE 
BRNĚNSKÁ

NYNÍ
Prostor s neuspořádanými kontejnery 
na tříděný odpad negativně narušuje 
vizuální stránku svého okolí. 

VIZE
Plocha vyžaduje striktní odstranění 
znečištění v podobě odpadků a umístění 
kontejnerů na tříděný odpad na jasně 
vymezené místo - ideálně v podobě 
zpevněné plochy a vhodně ztvárněné 
zástěny.

232
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SUŠICE 
- OKOLÍ OBCHODU 
QANTO A OKOLÍ 
KAPLIČKY

NYNÍ
Stávající výsadba před obchodem 
výrazně postrádá pravidelnou péči 
a údržbu. Okolí kapličky je pak 
neadekvátně upraveno ve vztahu k 
významnosti tohoto sakrálního objektu.

VIZE
Velmi žádoucí je vytvoření adekvátních 
vegetačních úprav v okolí kapličky - 
výsadba menších stromů, podél zdi pak 
lem z okrasných keřů (vše v závislosti 
na limitech stávajících inženýrských 
sítí). Vegetační úpravy by měly v 
ideálním případě navazovat na celkovou 
rekonstrukci kapličky, včetně obnovy  
přístupového chodníku z kamenné 
dlažby. Vhodné je také umístění lavičky.

Plocha stávajících výsadeb před 
obchodem vyžaduje zintenzivnění 
údržby a také nové dosadby v podobě 
nízkých keřů, trvalek nebo okrasných 
trav. Možná je i celková obnova plochy.

16
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SUŠICE 
- MŠ - UZAVŘENÝ 
AREÁL - ŠKOLKOVÁ 
ZAHRADA

NYNÍ
Zahrada mateřské školy v současnosti 
představuje nefunkční prostor s 
neadekvátní výbavou (herní prvky, 
mobiliář). Stávající vegetační prvky 
vyžadují zásah v podobě pěstebních 
opatření a nových výsadeb.

VIZE
Zahrada vyžaduje celkovou obnovu 
s jasně vymezenými funkčními 
zónami a vhodným kompozičním 
uspořádáním.  Herní prvky z přírodních 
materiálů (dřevo s kovovými a lanovými 
komponenty) doplní prvky cílené na 
socializaci dětí (např. venkovní učebna, 
ohniště apod.), a dále pak prvky 
environmentální výchovy (hmyzí hotely, 
vyvýšené záhony k pěstování rostlin, 
ovocné dřeviny apod.). Na stávajících 
dřevinách budou provedena pěstební 
opatření a nové výsadby budou svým 
charakterem vhodně doplňovat výše 
zmíněné funkční zóny.  
Pro projekt obnovy je vhodné využít 
některé tímto směrem zaměřené 
grantové výzvy apod.

17
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ULICE 
SLUNEČNÍ 
- EXTENZIVNÍ PARK 
ZA SÍDLIŠTĚM
NYNÍ
Rozsáhlá zatravněná plocha navazuje 
západně na sídelní strukturu města. 
Nedávno zde již byly provedeny 
výsadby stromů - ty však z významné 
části již uschly. Významný rekreační 
potenciál plochy jako celku není 
naplněn.

VIZE
Vzhledem ke svojí lokalizaci, rozloze a 
charakteru se jedná o plochu skýtající 
potenciál pro vytvoření extenzivního 
příměstského parku (parkové úpravy) 
pro vycházky, vycházky se psy, běh, 
apod.. V místě stávajících průšlapů a 
pěšin je nutné vykosit cesty (trávník),  
s cílem plochu celkově zobytnit pak 
doplnit lavičky přírodního charakteru 
(dřevěné trámy na sezení/klády apod. 
). Velká část stávajících nových výsadeb 
již uschla a je nutná jejich náhrada. 
Zbývající přeživší nové výsadby je nutné 
domulčovat vrstvou kůry (zálivkové 
mísy) a opatřit důslednou rozvojovou 
péči (především pak zálivka) - jinak 
stromy uschnou. Do původní struktury 
buda doplněna nová kostra stromů 
vhodného druhového složení (domácí 
druhy, ovocné dřeviny apod.).

39
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KOSTELNÍ 
NÁMĚSTÍ
 - DVOREK, CHARITA

NYNÍ
Prostor charakteru průchozího dvorního 
traktu se nachází v samotném centru 
města. Jedná se tak o velmi cennou 
plochu zeleně, u které je žádoucí 
provedení vhodných úprav tak, aby se 
zvýšila její pobytová a estetická funkce, 
a tím i významnost v rámci systému 
zeleně města.

VIZE
Vzhledem k malému měřítku plochy 
a její značné prostorové členitosti je 
důležité pojmout navrhované řešení jako 
minimalistické, přesto efektní - ideálně 
jako kontrast nových soudobých prvků a 
původního historického prostředí centra 
města. Důraz bude kladen na práci s 
detailem a volbu kvalitních materiálů. 
Vegetační úpravy je nutné uzpůsobit 
provozním a stanovištním podmínkám 
lokality. Zajímavým momentem návrhu 
se mohou stát netradiční kombinace 
rostlin (např. trvalky v neobvyklých 
barevných kombinacích, popínavé 
dřeviny apod.), stejně tak je možná např. 
instalace uměleckého díla. Pro  zvýšení 
pobytové funkce je nezbytné doplnit 
prostor novým mobiliářem.

127
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ULICE 
PIVOVARSKÁ 
- DVOREK/PRŮCHOD 
DO ULICE HVĚZDNÍ

NYNÍ
Vnitroblok v historickém centru města 
skýtá vysoký potenciál pro vznik 
klidového místa pro krátkodobou 
relaxaci a setkávání. V současnosti se 
v prostoru nachází výsadby stromů, 
skupiny keřů a trávník. Stávající stav 
těchto vegetačních prvků však místy 
vykazuje potřebu pěstebních a 
obnovních zásahů a úprav.

VIZE
S cílem vytvořit prostor atraktivní 
pro návštěvníky centra města je 
žádoucí doplnit nový kvalitní mobiliář 
a sjednotit vegetační úpravy pomocí 
jasného konceptu. Jedná se především 
o náhradu některých ploch trávníku 
půdopokryvnými rostlinami, dále pak 
o lokální doplnění barevně kvetoucích 
rostlin (trvalky či okrasné keře). Nabízí 
se také práce s popínavými dřevinami 
na konstrukcích.

134
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ULICE HVĚZDNÍ
ULICE CIHLÁŘSKÁ

NYNÍ
Řešená lokalita slouží především jako 
prostor pro parkování, součástí je však 
i klidová zóna s lavičkami. Plocha je 
dlážděna žulovou kostkou a vymezena 
stěnami okolních domů, které jsou 
částečně ve velmi špatném stavu. 
Stávající výsadby vyžadují odborný 
zásah.

VIZE
Hlavním  zásahem z pohledu 
vegetačních úprav je změna druhové 
skladby u stávajících výsadeb tak, 
aby došlo k jejich stabilizaci. Negativní 
estetický účinek starých obvodových 
cihlových stěn lze vyřešit celkovým 
sjednocením pomocí popínavých 
dřevin. Vzhledem k velké výměře 
zpevněných ploch je žádoucí použít 
rostliny v nádobách.

135
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ULICE 
OLOMOUCKÁ
ULICE 
KOMENSKÉHO 
- ZA ZŠ
NYNÍ
Plocha zeleně severně od hlavního 
náměstí je v rámci platného územního 
plánu určena pro vybudování parku. 
V současnosti je asfaltová plocha 
využívána v rámci aktivit ZŠ Moravská 
Třebová. Součástí lokality jsou původní 
hradební zdi. 
Konkrétně dle územního plánu:
plocha přestavby P6 Návrh parku v ulici 
Komenského - ZV; hřiště v sousedství 
ZŠ bude přemístěno pod zámek. Plocha 
přestavby u hradeb je navržena pro 
zeleň - na veřejných prostranstvích. 

VIZE
Vzhledem k poloze řešené lokality v 
rámci urbanistické struktury města 
je žádoucí pojmout plochu jako park 
lokálního významu (ideu možného 
řešení ztvárnit formou samostatné 
zahradně-architektonické studie 
respektující jasně specifikované 
požadavky města). Nově vzniklý prostor 
svým návštěvníkům nabídne příležitost 

137

pro pasivní i aktivní rekreaci, a to formou drobných prvků, 
které je nutné uzpůsobit prostorovým parametrům lokality 
a poptávce okolí.  Za tímto účelem je nutné plochu pojmout 
komplexně, a to z hlediska jak kompozičního, tak především 
funkčního a provozního řešení. Jednotlivé zóny pak budou 
doplněny vhodnými typy vegetačních prvků, které z prostoru 
vytvoří  celoročně atraktivní a proměnlivé místo.

Vzhledem k blízkosti historického centra města a přítomnosti 
hradebních zdí je nutné navrhnout výslednou podobu parku 
tak, aby jednotlivé prvky (jejich výtvarné pojetí i materiálové 
provedení) respektovaly historický kontext, vhodně ho 
doplňovaly a zároveň splňovaly všechny požadavky a nároky 
současné společnosti. 
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ULICE 
GORAZDOVA
- REKREAČNÍ 
AREÁL- KNÍŽECÍ 
LOUKA
NYNÍ
Rekreační park celoměstského významu 
a cenná plocha volnočasové zeleně 
výrazně postrádá odbornou údržbu a 
péči o vegetační prvky. Jedná se o prostor 
vyžadující kvalifikované zásahy vedoucí k 
jeho strukturní i funkční stabilizaci.

VIZE
Navrhovaná doporučení se týkají několika 
zásadních rovin:

A/ STÁVAJÍCÍ ÚDRŽBA
1/ nutná  rozvojová péče o mladé výsadby 
stromů (zálivka, výchovný řez, oprava 
zálivkových mís a mulčování); u mladých 
výsadeb nepoškodit sečí kmínky

2/ náhrada výpadků mladých výsadeb 
(velká část stromů nyní suchá)

3/ na vzrostlých stromech nutné 
provést především udržovací pěstební 
opatření (řezy zdravotní, na části kácení/
stabilizace)

4/ definovat plochy vhodné pro tzv. 
mozaikovitou seč trávníků a segmenty 
(okrajové extenzivní části) s jiným 
režimem kosení trávníků/luk

B) DOPORUČENÍ TÝKAJÍCÍ SE DALŠÍHO 
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ROZVOJE

1/ nové výsadby stromů vyžadují s ohledem na výpadky značné 
zahuštění (doplnit cca 30-50 ks stromů vhodné druhové 
skladby + zahustit stávající skupiny i volné plochy - stále však 
respektovat provoz lokality a možnosti různorodého využití 
otevřených travnatých ploch); zahuštění výsadeb je žádoucí i z 
pohledu rychlejšího nástupu plné funkčnosti daných dřevinných 
vegetačních prvků

2/ v rámci řešené plochy je žádoucí doplnit další aktivity a náplň 
pro různé cílové skupiny - typově např. diskgolf, petanque  apod.

3/ zvážit umístění vodního prvku (v prostoru cca rozpadajícího se 
hřiště) - navázat na historicky doloženou vodu v území, soudobě 
upravit (vodní plocha – jezírko – v segmentu spíše přírodního 
charakteru s pobřežní zónou, v segmentu umožňující přístup 
návštěvníků, tj. možnost posezení v blízkosti vody, možnost 
„brouzdání“ ve vodě, kontakt s vodou - „nábřeží“). Voda vždy 
představuje nejpřitažlivější prvek prostoru, současně nabízí 
možnost ochlazení prostoru a zlepšení pobytového mikroklimatu.
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ULICE JEVÍČSKÁ, 
RYBNÍ NÁMĚSTÍ, 
PODZÁMECKÁ 
LOUKA
NYNÍ
Podzámecké louky a jejich okolí 
představují nástupní osu k místní 
kalvárii. Kostra prostoru je již jasně daná, 
umožňuje však pouze jeho částečné 
využití a má jen částečný dopad na 
celkové působení lokality a na naplnění 
jejího potenciálu, který je mohem vyšší 
než nyní..

VIZE
Navrhovaná doporučení: 
1/ ošetření vzrostlých stromů - část je 
nyní velmi silně poškozená 

2/ štěrkové chodníky a vyšlapané 
pěšiny nahradit adekvátním typem 
povrchu, a to dle jejich významnosti 
v rámci provozních vztahů lokality - 
nejfrekventovanějši části pojmout jako 
chodníky z žulové kostky, ostatní pak 
jako mlatové pěšiny

3/ do pozadí plochy směrem k řece  
doplnit lem kvetoucích keřů - vnesení 
barevnosti a oživení dnes spíše fádní 
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plochy

4/ úprava okolí památníku v podobě květinové výsadby (trvalky), 
která však svým charakterem nepotlačí jeho významnost

5/ celkové oživení prostoru vnesením barevných a habituálně 
zajímavých vegetačních prvků - kvetoucí stromy a keře ve 
skupinách i liniových výsadbách, výrazné solitéry (magnolie, 
pavlovnie apod.), lokální náhrada stávajícího trávníku mixem 
podrostových půdopokryvných trvalek apod.

6/ stanovit režim údržby svahu pod zámkem a provést zde 
dosadby

7/ segment otevřené louky ponechat jako louku (doplnit více 
kvetoucích lučních druhů) s mozaikovitým režimem seče - 
případně doplnit segment ovocných stromů
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ULICE JEVÍČSKÁ
- CLONA PODÉL 
SILNICE 35 A 
PODCHODU

NYNÍ
Plochy s funkcí doprovodných 
lemů chodníků, podchodu a silnice 
představují jednak izolační bariéru od 
silnice I/35, dále pak dotváří celkový 
charakter prostoru podél hlavních 
pěších tahů (významná pěší osa v 
území). Svažité partie je nutné pojmout 
tak, aby se minimalizovala náročnost a 
snížila nutná intenzita jejich údržby.

VIZE
Hlavním cílem navrhovaného řešení 
je vytvoření vegetační clony směrem 
k silnici - dle limitů inženýrských sítí 
ideálně ze stromů vhodného druhového 
složení, popřípadě alespoň z keřů.  Dále 
je velmi žádoucí redukovat stávající 
trávníky (především ve svazích) a 
nahradit je vhodnými půdopokryvnými 
taxony. Lokálně lze plochu oživit 
výsadbami nenáročných druhů 
okrasných trav.
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