
Název projektu

Regenerace Michalského parku v Chrudimi
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Aktuální stav

• Michalský park vznikl v roce 1894 na místě zrušeného
hřbitova. Park je vtěsnán mezi okolní zástavbu a v ose
kostela jím prochází cesta pro pěší, nejen díky níž, se
stal hojně využívaným veřejným prostranstvím v
centru města Chrudimi.

• Michalský park přímo navazuje na památkově
chráněnou stavbu gotického kostela sv. Michala v
městské památkové zóně.

• Současná podoba parku i jeho technický stav je
nevyhovující a neodpovídá nárokům na jeho využívání
ani jeho významu v rámci památkových a kulturních
hodnot centrální části Chrudimi.
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Aktuální stav

• K projektu je vypracována sloučená projektová
dokumentace pro stavební povolení a provedení
stavby , která řeší především technickou infrastrukturu
v prostoru centrální pobytové plochy kolem kostela sv.
Michala s pěší zónou mezi ulicemi Sladkovského a
Tyršovým náměstím.

• K projektu byl dále vypracován návrh na ozelenění
parku.

• Na projekt bylo vydáno pravomocné stavební povolení
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Výstupy projektu
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Záměrem projektu je posílení hodnot parku a zvýšení
jeho celkové atraktivity, a to prostřednictvím
následujících výstupů projektu:

• výměna stávajících zpevněných povrchů (asfalt) za
nové propustné zpevněné povrchy (dlažba z žulových
odštěpků v propustném loži a mlat);

• vybudování vodovodu a dešťové kanalizace se
zasakovacím zařízením;

• veřejné a slavnostní osvětlení;

• oprava kamenného okruží fontány;

• mobiliář (lavičky a odpadkové koše) a zeleň.



Výstupy projektu
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Zeleň

• V parku bude zachována původní cestní síť, ale křivky
cestní sítě budou zarovnány a bude stanovena pevná šíře
cest. Ke zprůchodnění parku bude do trávníku vložena
křivka ze šlapáků.

• Stávající vzrostlé stromy budou ošetřeny a zároveň budou
provedeny výsadby okrasných jabloní ve vstupních
částech parku a kvetoucích stromů v travnatých plochách
uvnitř parku. Pro výsadby budou použity stromy vhodné
do podmínek městského historického parku, a to
především stromy odolné klimatickým změnám.

• Vstupní prostory parku budou zvýrazněny velkoplošnou
trvalkovou výsadbou. V jarních měsících park rozsvítí
velkoplošné výsadby cibulovin v trávníku podél cestní sítě.



Předpokládaný harmonogram, stav přípravy

Harmonogram

• Zahájení projektu 10/2022*
• Podání projektového záměru do programových rámců 11/2022
• Podání žádosti o dotaci do IROP 03/2023
• Výběrové řízení na stavbu, realizaci výsadeb,  

BOZP, AD, TDI 05/2024 - 12/2024
• Realizace 01/2025 - 10/2026
• Ukončení projektu 10/2026

*první uznatelný výdaj (lze od 1.1.2021), samotný projekt se začal připravovat již v r. 2009 (PD pro územní rozhodnutí)

Stav přípravy

• Pravomocné stavební povolení na stavbu technické infrastruktury parku
• Návrh ozelenění
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Finanční náklady

Celkové výdaje projektu: 18 500 000,00 Kč

uznatelné náklady               neuznatelné náklady

Stavební práce 10 166 700,00 Kč             3 500 000,00 Kč *

TDI, AD, BOZP, Publicita, VŘ, PD 880 000,00 Kč

Výsadby, cestní síť (mimo hl. prostor) 3 953 300,00 Kč *    

Celkové způsobilé výdaje projektu: 15 000 000,00 Kč

Příspěvek EU: 12 750 000,00 Kč

Vlastní zdroje: 5 750 000,00 Kč

*neuznatelné náklady zahrnují veřejnou a technickou infrastrukturu nad limit 10 % výdajů projektu (vodovod, osvětlení, fontána, atd.)
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Finanční plán v jednotlivých letech

celkové způsobilé výdaje z toho podpora EU

2025 7 500 000,00 Kč 6 375 000,00 Kč

2026 7 500 000,00 Kč 6 375 000,00 Kč

celkové nezpůsobilé výdaje

2025 2 000 000,00 Kč

2026 1 500 000,00 Kč
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Hodnoty monitorovacích indikátorů

Kód/Název/Jednotka

444 001 – Zelená infrastruktura podpořená pro jiné účely
než přizpůsobování se změnám klimatu [hektary] 0,000 (výchozí) / 0,647 (cílová)

444 011 - Počet obyvatel, kteří mají přístup k nové nebo
modernizované zelené infrastruktuře [osoby] 0,000 (výchozí) / 22 405,000 (cílová)

426 001 – Objem retenčních nádrží pro využití srážkové
vody [m3] 0,000 (výchozí) / 0,000 (cílová)
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Hodnota



Děkuji Vám za pozornost

Ing. Kateřina Mrózková

vedoucí oddělení přírodního prostředí Odboru životního prostředí 

MěÚ Chrudim
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