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2. POPIS HISTORICKÉHO A STÁVAJÍCÍHO STAVU 
Stručný přehled historického vývoje území: 

- 17. století – v době vzniku a fungování jezuitské koleje v Telči je místo propojeno lávkou přes Úlický rybník (v jiné 

poloze než dnes) a místo funguje jako produkční a okrasná zahrada a sad, slouží k produkci zeleniny a ovoce pro 

potřeby řádu, k produkci okrasných květin pro výzdoby církevních staveb a jako reprezentační zahrada. Roku 1651 

je zde zmiňován hospodářský dvůr s velkou zahradou, který koupila hraběnka Františka Slavatová z Chlumu 

a Košumberka. Vzniká objekt na místě dnešního Lannerova domu, který slouží jako dispenzář jezuitské koleje.  

- 1835 – mapování – císařské otisky stabilního katastru dokládají formálně řešenou okrasnou zahradu 

s vodními prvky.  

- 19. století – hospodářský dvůr na místě dneš. Lannerova domu je přestavován na textilní továrnu, objekt byl 

přestavěn a získává dispozičně dnešní podobu. Ve 2. polovině bylo okolí upraveno do podoby krajinářského parku 

s organicky tvarovanými cestami.   

- 30.léta 20.století – objekt získává město, v Lannerově domě vznikají sociální byty. Zahradní úprava částečně 

zůstává a je postupně upravována i na menší zahrádky pro pěstování.  

- od 70. let vzniká na místě kluziště, postupně upravováno na otevřený zimní stadion se zázemím a technickými 

budovami.  

-  21.st. dosluhující zimní stadion je uzavřen a na ploše zimního stadionu vzniká veřejné parkoviště, které je 

v provozu dodnes.     

 V současnosti je na místě torzo kluziště – betonová a asfaltová plocha fungující jako parkoviště. Objekt 

technického zázemí je v dezolátním stavu a má vydaný demoliční výměr. Pozemek byl historicky svažitý směrem 

k Úlickému rybníku. Pro potřeby rovné plochy kluziště byla vytvořena navážka, kterou je navrženo opět částečně 

odtěžit a vrátit místu původní průběh terénu otevřený přes rybník směrem ke městu. V ploše je minimum stromů 

a cennější vegetace. Veškeré větší stromy jsou po obvodu areálu a na náspu mezi chodníkem podél rybníka a 

plochou býv. kluziště. Jedná se z větší části o náletové dřeviny (javory, lísky, buky, smrky). Cenných je několik 

stromů, které zůstaly z historických parkových úprav. Jedná se o lípy. Tyto stromy jsou v návrhu zachovány.  

Místo je protkáno četnými inženýrskými sítěmi, zejména rozvody čpavku pod kluzištěm a přípojkami k tech. zázemí.    

Místo je veřejně přístupné, není v současnosti oploceno. Přístupné je ulice Hradecká a pěšky přes Belpskou lávku. 

Areál je definován hranicí ulicí Hradecká, Lannerovým domem, objektem bývalých koníren s navazující ohradní zdí, 

ploty a zástavbou na východní straně a Úlickým rybníkem na severní straně. Solitérním objektem je pak historický 

objekt „Domeček“.  

 



3. POPIS NÁVRHU 
 Návrh vychází ze zadání investora, historického kontextu a aktuálního stavu území. Místo má v rámci urbanismu 

města obrovský význam a potenciál díky své unikátní poloze. Je nutné uvést, že využití plochy pro kapacitní 

parkoviště není zcela ideálním řešením do budoucnosti, byť je aktuálně praktické. Historický vývoj místa dokládá 

minimálně tři a půl století kontinuálního trvání zahradně a parkově upravených ploch. Zároveň dokládá, že se 

funkce a hlavně dispozici na ploše měnily dle aktuální potřeby a majitele, od formální zahrady, přes anglický park, 

polosoukromé pěstební zahrady po veřejné kluziště. Každá funkce a dispozici na místě přetrvala od 40-50 let po 

delší časové úseky. Jedná se o místo trvalé transformace, kde hlavní úlohu vždy hrála zeleň. ¨ 

Návrh tedy představuje řešení, které není nezbytně nutné považovat za ultimátní a trvalé, ale za základní úpravu 

plochy, která přinese funkci reagující na aktuální potřebu obyvatel města s tím, že má ambici na místě přetrvat 

několik desítek let a v případě potřeby může částečně či výrazněji ustupovat novým výraznějším funkcím.  

Základem návrhu je očistit místo od poslední technicky pojaté funkce kluziště. To představuje demolici a odstranění 

stavebních objektů zázemí kluziště, betonových a asfaltových ploch kluziště a odstranění větší části navážky, tedy 

narovnání terénu do víceméně původní podoby. Očištění místa je základem návrhu. Návrh nepřináší proto žádné 

trvalé stavební objekty, pouze doplňuje nově navržený areál o drobné lehké parkové konstrukce. Vložená funkce 

parkoviště je vyřešena tak, aby byla maximálně propustná pro srážkovou vodu a aby nabízela i v době, kdy je plocha 

nevyužitá, relativně příjemné pobytové prostředí s množstvím vzrostlých stromů. Parková plocha je vyřešena velmi 

jednoduše: Před severním průčelím Lannerova domu je vytvořen maximalistický travnatý prostor sloužící pro 

pobyt, pohled i pořádání open air akcí. Nově vytvořený mírný svah směrem k městu a rybníku je zterasován do 

podoby neformálního amfiteátru. Všechny plochy jsou maximálně otevřené a vzdušné. Novým těžištěm parkové 

plochy je rozšířená platforma u rekonstruovaného objektu koníren. Nový průchod skrze objekt vytvořil v místě 

novou osu směřování skrze park. Navazující funkce v bývalé konírně a tento nový průchod vytvořily logický uzel 

pohybu a je sem proto směřována odpočinková a pobytová zóna s větším množstvím sedacího mobiliáře a také 

akcent v podobě fontány v dlažbě, která je zasazena do přibližných míst, kde se již historicky vodní prvek nacházel. 

Provozně klidná zóna vzniká podél ohraní zdi mezi Lannerovým domem a budovou koníren. Je sem proto 

směřována odpočinková a okrasná zóna parku doplněná pergolou se závěsnými houpacími lavičkami. Naproti tomu 

v návaznosti na parkoviště a křížení os a směřování pohybu od města k parkovišti a do parku je situováno dětské 

hřiště, které využívá dané topografie i pro umístění svahové skluzavky atd. Amfiteátr využívá logicky svahu směrem 

k rybníku v místě nejvyššího převýšení. Namísto klasického amfiteátru je navržena rozvolněná meandrující forma, 

která nevytváří z amfiteátru izolovaný prvek vsazený do kompozice, ale integrální součást, což podpoří i stromy 

vysazené ve vyšších patrech teras. Amfiteátr tak bude fungovat i v době, kdy se v místě nekoná žádná kulturní akce.  

Celkově se jedná tedy o řešení odstraňující staré zátěže z místa a navržené pro potřeby aktuálních generací. Ty 

následující jej buď potvrdí, anebo bez již výrazně drastických potřeby sanace nahradí anebo doplní novými objekty.      

4. MOBILIÁŘ A DROBNÁ ARCHITEKTURA 

Areál bude vybaven mobiliářem různého druhu. Kormě parkových laviček je navrženo umístit i sety parkových stolů 

s lavicemi, dále v rámci pergoly závěsné houpací lavice a na zídkách amfiteátru dřevěné sedáky. Samozřejmostí 

jsou parkové koše.    

Sestavy stolu a lavic 

V prostoru před konírnami a u dětského hřiště je navrženo použít sestavy stolu s dřevěnou deskou a celokovové 

lavice.  

Jako ilustrační typové prvky doporučujeme mobiliář od renomovaného českého výrobce mmcité z řady VERA a 

VERA SOLO (tato řada je již v různých formách v městě použita  

VERA SOLO – Obdélníkový stůl, ocelová konstrukce – bílá barva, dřevěné desky 

VERA SOLO – Parková lavička na centrální noze – ocelová konstrukce, sedák z ocelových, nebo nerezových kulatin  

  

 

 

 



Solitérní lavičky 

V parku budou dále umístěny lavičky s opěradlem. Volíme celokovový výrobek, který nevyžaduje odklízení 

mobiliáře na zimu a je celkově odolný a trvanlivý. Jako ilustrační prvky doporučujeme lavičky od českého výrobce 

mobiliáře mmcité 

LIMPIDO – Parková lavička s opěradlem - ocelová konstrukce, sedák i opěradlo z ocelových prutů – bílá barva

 

Odpadkové koše 

Jsou navrženy odpadkové koše se třemi sektory na tříděný 

odpad. Oddělen bude papír, plast a směsový odpad.  

Samostatně bude umístěn koš na psí exkrementy.  

Doporučujeme prvky od českého výrobce mobiliáře mmcité, 

viz ilustrační vizualizace.  

Crystal – Trojitý odpadkový koš pro tříděný odpad - ocelové 

nebo nerezové tělo, 3x32l; bez víka vhazovacího prostoru, 

verze bez popelníku  

Crystal – Speciální odpadkový koš peo psí exkrementy - ocelové 

nebo nerezové tělo, integrovaný prostor pro sáčky; 32l / s 

nádobou 30l, víko vhazovacího prostoru  

Stojany na kola 

Navrhujeme umístit stojany na kola v jednoduchém designu z kombinace L profilů. Stojany budou na více místech 

vždy ve skupině několika kusů.  

Doporučujeme prvky od českého výrobce mobiliáře mmcité, viz ilustrační foto 

V místě v prostranství u koníren by byly stojany na kola doplněny i venkovními zásuvkami - nabíječkami pro 

elektrokola tak, aby bylo možné současně nabíjet alespoň 4 kola.  

LOTLIMIT – Stojan na jízdní kola – ocelová konstrukce  

 

 

  



Zídky amfiteátru 

Budou řešeny jako prefabrikované segmenty kladené na 

betonový základ. Prefabrikované dílce budou zhotoveny 

v několika typech segmentu (segment oblouku konkávní, 

segment oblouku konvexní, rovný segment, koncový segment 

pravý, koncový segment levý). Návrh dílců bude proveden 

v rámci prováděcí dokumentace, nutné návrh vytvořit 

v koordinaci s výrobcem (doporučený výrobce – Boxbeton 

s.r.o.) Povrch výrobku bude tryskaný beton světlý (bílý). 

Alternativně bude řešeno jako kamenné prvky 

 

Sedáky 

Na zídkách z betonových bloků, které podpírají svah, budou umístěny dřevěné sedáky. Doporučujeme  prvky od 

českého výrobce mobiliáře mmcité, viz ilustrační vizualizace. PORT – Lavička na zídku - konstrukce z hliníkové 

slitiny, sedák z dřevěných lamel PORT – Lavička na zídku s opěradlem i bez opěradla - konstrukce z hliníkové slitiny, 

sedák i opěradlo z dřevěných lamel 

Zastřešení hlediště amfiteátru 

Je navrženo variantně:  

Varianta 1 – ponechat amfiteátr otevřený, zcela bez zastřešení 

Varianta 2 – mobilní plachtové zastřešení – byla by řešena příprava – pouzdra pro stožáry a napínací lana, v případě 

potřeby by se do pouzder osadily stožáry s kotvícími napínacími lany a mezi stožáry by se vypnula sezónní dočasná 

plachta. Systém by byl konstruován na míru, plachta rovněž řešena jako atypický výrobek 

Varianta 3 – pevné membránové zastřešení – shodně s variantou 2, 

ovšem stožáry, kotevní lana i membránová plachta by byly řešeny 

jako trvalý celoroční prvek. (doporučený výrobce např. Archtex, 

s.r.o)  

V případě ralizace varianty 3 bude součástí fixních stožárů osvětlení 

a příprava pro kotvení audiotechniky a dlašího osvětlení. V případě 

všech variant bude součástí pódia nebo okolí výsuvný zemní nebo 

podlahový sloupek elektro.   



 

Houpací lavice v pergole 

Atypický prvek představují houpací lavice 

v pergole. Ocelová konstrukce pergoly 

umožní umístit a zavěsit na ocelové tyče 

lavice s možností houpání. Lavice by byly 

řešeny jako modifikovaný atyp lavic 

použitých dále v parku v klasické podobě 

tak, aby byl mobiliář sjednocen.  

 

Pergola  

V klidové zóně u zdi mezi Lannerovým 

domem a konírnami je navrženo umístit 

lehkou kovovou pergolu. Pergola je navržena jako montovaný prvek z I profilů, horní výplet tvoří nerezová lanka tl. 

6mm a je určena pro popnutí rostlinami. Součástí jsou houpací zavěšené lavice, viz popis výše. Další specifikace je 

předmětem dalších stupňů dokumentace.  

Přístřešek u dětského hřiště  

Bude se jednat o zastřešenou pergolu, která bude řešena ve stejném designu a materiálovém provedení, jako 

pergola. Bude zastřešena plochou střechou – variantně může být řešena jako extenzivní vegetační střecha, anebo 

zastřešena opálovým bezpečnostním sklem.  

Přístřešek je zakomponován do ohradní zdi oddělující parkoviště. Součástí zdi je i venkovní umyvadlo. Jako velmi 

vhodná součást vybavení parku a zejména dětského hřiště je venkovní umyvadlo, použitelné také jako pítko. To je 

navrženo integrovat do zdi dělící parkoviště a hřiště. Může mít podobu buď nerezového anebo kamenného koryta 

a nerezového venkovního kohoutku s tlačným časovým spínačem. 

Dále je parkoviště odděleno transparentním oplocením. Bude se jednat o svisle kotvené jekly, alternativně 

pospojovanou plochou ocel. Povrchová úprava shodně se všemi kovovými prvky – žárový zinek + komaxit.  

 

Socha – výtvarné dílo 

Dominantním motivem parkově upravené plochy je venkovní plastika. Je to dílo, které zakončuje dlouhou osu 

vedoucí až z náměstí, zároveň je situovaná do další osy vedoucí od východní fasády Lannerova domu. Objekt by 

tedy měl být pohledový ze všech stran a měl by mít odpovídající měřítko. Chodník je dlážděn žulovými odseky, 

v závěru ale přechází ve velké betonové desky v trávníku, poslední deska tvoří podstavec sochy. V ideálním případě 

by měla být na návrh a zhotovení sochy vypsána veřejná soutěž.  

 



Fontána 

Bude se jednat o vodní prvek umístěný 

v parteru před rekonstruovanou 

budovou koníren. Atypický prvek 

řešený na míru. Fontána bude součástí 

dlážděného povrchu, s nímž bude 

vizuálně splývat, bude řešena ze 

stejného materiálu ve stejné výškové 

úrovni. Sběr vody bude zajišťovat 

kanálek v nerezovém pažení po 

obvodu prvku. Prvek může být 

podsvícen. Bude se jednat o uzavřený 

oběh vody. Součástí bude strojovna a 

rezervoár vody. Veškerá technologie a vystrojení bude součástí následných stupňů dokumentace a specifikace 

dodavatele a výrobce prvku. Doporučený výrobce a dodavatel KTS-AME, s.r.o. https://www.kts-ame.cz/ 

Ilustrační foto:  

Herní prvky 

V segmentu parku mezi parkovištěm a osou na lávku bude umístěno dětské hřiště. Doporučujeme umístit herní 

sestavu od firmy Hřiště.cz. Sestava by byla modifikována přímo pro toto hřiště. Vzorem pro ni může být např. 

Sestava Gibon. Jednalo by se o sestavu z lanových 

prvků napnutých mezi vertikální akátové sloupy. Pro 

představu slouží ilustrační foto z podobné realizace.  

Vedlejší plocha by byla osazena několika bodovými 

herními prvky, např. pružinovými houpadly.  

Terénu je využito pro umístěné nerezové svahové 

trubkové skluzavky.  

 

 

 

 

5. HOSPODAŘENÍ S DEŠŤOVOU VODOU 

V areálu je navrženo šetrné hospodaření s dešťovou vodou. Všechna parkovací stání je navrženo řešit jako pro 

vodu propustná, dlážděná propustnou dlažbou s velkými spárami (viz výše), zatravněnými nebo vyštěrkovanými. 

Zbytková voda z dlážděných ploch parkoviště bude sbírána povrchovými žlaby a bude svedena do vsaku pod plochy 

výsadeb. Ze střech navazujících objektů (konírny, Domeček, část Lannerova domu) bude sbírána dešťová voda a 

bude akumulována v nádržích (odhadovaný doporučený objem je 3x20m3) v prostoru mezi konírnami a 

Domečkem. Z nádrží bude realizována automatická závlaha centrálního pobytového trávníku a okrasných výsadeb 

podél zdi mezi konírnami a Lannerovým domem. Cílem návrhu je, aby z celé plochy nebyla odváděna standardně 

žádná dešťová voda do kanalizace, veškerá voda bude spotřebována na místě vsakem a závlahou.  

 

https://www.kts-ame.cz/


6. SPECIFIKACE MATERIÁLŮ 

 

Kamenná řezaná dlažba 

Dlažba bude použita v prostoru před konírnou a na zpevněné ploše obklopující fontánu, odkud pokračuje 

jako hlavní příčná komunikace přes celou plochu parku. Dále je použita pod pergolou a na prostranství u 

Lannerova domu. Řezané formáty – spárořez dle DPS, doporučeny formáty cca 30x60cm na vazbu, 

tryskaný povrch. Tl. dlažby dle zatížení (pochozí/pojezd) 

Žulová dlažba - odsek 

Odseková dlažba je použita na většinu komunikací v parku, zároveň navazuje na stávající dlážděné chodníky podél 

rybníka a sportoviště u školy. Z odseku budou vytvořeny komunikace pro pojezd aut v prostoru parkoviště. 

Žulová kostka štípaná 

Kostka je použita k vymezení centrálního trávníku a na zpevnění jeho zaoblených rohů. Dále tvoří zpevněnou 

plochu podél zídek amfiteátru. Kladení bude řádkové. Z žulové kostky a ze štípaných žulových krajníků bude většina 

obrubníků.  

Mlatový povrch 

Široká mlatová cesta lemuje centrální trávník. Obruba na rozhraní s trávníkem je z žulových kostek. Kde není 

určeno jinak, bude obrubu mlatu tvořit ocelová pásovina tl. 6-8mm. 

Dlažba v trávníku 

Přes centrální trávník povede osa, kudy lze procházet z Hradecké ulice do průchodu v konírnách. Osa bude 

zpevněna, aby nedocházelo k vytváření výšlapů. Budou  

Propustná dlažba pro parkovací stání 

Všechna parkovací stání je navrženo řešit jako propustná pro vodu. Mohou být řešena jako betonové pásky se 

štěrkovou nebo zatravněnou spárou. Velkou pozornost je potřeba věnovat zakládání a spodní stavbě tak, aby 

dlažba byla ložena skutečně na propustný povrch bez jílových frakcí. Referenční výrobek např. Best Akvalines   

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7. NAVRHOVANÁ VÝSADBA 

Podrobný osazovací plán je předmětem následných stupňů dokumentace. Ze stávajících výsadeb budou zachovány 

některé vzrostlé stromy – lípa v ulici Hradecká a lípy vedle Lannerova domu a na východní straně areálu. Zachovány 

budou i některé stromy v prostoru navrhovaného dětského hřiště a vybrané dřeviny z břehových porostů a okolí 

domečku. Náletové dřeviny na náspech u bývalého kluziště budou z větší části odstraněny díky změně výškových 

poměrů terénu. Cílem je však v rozumné míře břehové porosty odstranit a otevřít průhledy z parku na panorama 

historické části města. Budoucí úprava zahrnuje značné množství nově navržené zeleně. Prostor parkoviště bude 

zakryt stromy v maximální možné míře. Bude se jednat o vzrůstné vysokokmeny, všechny stromy budou stejného 

druhu (např. Platanus x acerifolia, Acer platanoides nebo jiné druhy javorů, atp.). Od parkové plochy bude 

parkoviště odděleno stříhaným živým plotem (Carpinus betulus). Podél plotu bude ještě pás nenáročných trvalek 

a okrasných trav. V prostoru parku budou vysazeny rovněž stromy (vysokokmeny i vícekmeny) různých druhů 

s drtivou převahou listnáčů domácích anebo typických parkových druhů, a to jak na středovém trávníku, tak v 

prostoru terasovitě řešeného svahu, kolem koníren, hřiště, atp.   

Okraj parku západně podél ohradní zdi směrem ke školám bude řešen smíšenou výsadbou z okrasných keřů, 

menších stromů a s trvalkovými podrosty a detaily. Pergolu popínají liány a lemuje ji trvalkový záhon. Tyto partie 

by byly zavlažovány kapkovou automatickou závlahou.   

Předpokládá se zakládání nových a revitalizace stávajících trávníkových ploch a výměna substrátů v plochách 

výsadeb.  

 

 

 

 

 

 

 

 

ZPRACOVÁNO DO STUPNĚ STUDIE. VŠECHNY DALŠÍ SPECIFIKACE A TECHNICKÉ PODROBNOSTI JSOU PŘEDMĚTEM 

NÁSLEDNÝCH STUPŇŮ DOKUMENTACE. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. VIZUALIZACE NÁVRHU    → → →    → → →    → → → 



 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



 


