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Strategický dokument města Telče 

FOND PROJEKTŮ 2021 
 

A. Shrnutí realizovaných akcí v roce 2020 

 

• Centrum odborné výuky ZŠ Hradecká – dokončení vybavení nových učeben 

• Zkvalitnění odborné výuky ZŠ Masarykova – vybavení počítačové učebny 

• Rekonstrukce vodovodu a kanalizace sídliště Jana Žižky – II. a III. etapa 

• Revitalizace sídliště Jana Žižky – II. a III. etapa 

• Revitalizace památek v historickém centru města Telče, dílčí část: obnova 
domu č.p. 66 

• Výstavba vodovodu a kanalizace v lokalitě Dačická – I. etapa 

• Výstavba vodovodu a kanalizace v lokalitě Hradecká 

• Singletrail Lipky   

• Obnova rybníka Nadýmák – zahájení stavby  

• Zvýšení kapacity MS Komenského – zahájení stavby  

• Revitalizace památek v historickém centru města Telče, dílčí část: obnova 
radnice - – zahájení stavby  

• Cyklostezka Hradecká – Slavatovská 

• MěÚ Na Sádkách - I. etapa obnovy prostor 

• MěÚ č.p. 70, úprava prostor 

• Rekonstrukce střechy MŠ Nerudova 

• Úprava plochy bývalého zimního stadionu 

• Demolice objektu – chovatelé 

• Úprava prostor poliklinika – Sdílení 

• Obnova kašny Na Baště 

• Rekonstrukce kamenné zdi pod požární nádrží, Studnice,  

• Obnova fasády domu čp. 66, nám. Zachariáše z Hradce 

• Obnova střechy domu čp. 70, nám. Zachariáše z Hradce 

• Výsadba stromů podél cyklostezky Hradecká – Slavatovská 

• Oprava komunikace kolem Staroměstského rybníka 

• Obnova zařízení a technologie ČOV 

• Dokončení obnovy křížové cesty – zastavění v ul. Batelovská 

• Rekonstrukce vodovodu v ulici Batelovská 

• Od Zachariáše po UNESCO 

• Prezentace památky UNESCO Telč 2020 

• Podpora TIC v Kraji Vysočina 2020 
 

 
Podrobně viz příloha: Podrobné Informace o realizovaných akcích v roce 2020 – „Akce města Telče 

v roce 2020“ 
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B. Akce v realizaci nebo připravené k realizaci v roce 2021 

 
B1. Řešeno z rozpočtu města či úvěru, případně schválena dotace 
 

• Revitalizace památek v historickém centru města Telče, dílčí část rekonstrukce 
radnice 

Komplexní obnova I. a II. NP radnice, vč. dvorního objektu, zahrady a zadního objektu 
(stodoly). Obnova prostor, nové dispoziční uspořádání, nové rozvody sítí, částečně nové 
vybavení prostor. 
 
Stav:     Stavba zahájena   
Realizace:    2020 – 2022 
Předpokládané náklady:  33 000 tis. Kč 
Dotace:    IROP 
 
 

• Rekonstrukce vodovodu v ul. Slavíčkova 
V návaznosti na připravovaný záměr rekonstrukce chodníků v ul. Slavíčkova je nutné řešit 
rekonstrukci části vodovodního řádu, který je ve špatném technickém stavu. 
Stav:     Probíhá zpracování dokumentace pro realizaci stavby 
Realizace:   2021 
Předpokládané náklady:  3 000 tis. Kč  
Předpoklad realizace: 2021 
Dotace:    SVAK 
 

• Výstavba kanalizace v lokalitě Hradecká - dokončení 
Dokončení výstavby kanalizace v ulici Hradecká – protlak v komunikaci a napojení na hlavní 
řád kanalizace v komunikaci. 
Stav:     Probíhá vyřizování povolení stavby 
Předpokládané náklady:  400 tis. Kč  
Předpoklad realizace: 2021 
Dotace:    SVAK 
 
  

• Stezka Telč – Řásná 
V rámci přeshraničního projektu dojde k vybudování stezky propojující Telč s obcí Řásná. 
Půjde o lokální opravy stávající cesty, zprůjezdnění úseků pro cyklisty. Vedení stezky: Telč – 
Lipky – Vanov – rybník Vlček – rybník Smrk – Řásná – Velký Pařezitý rybník. Součástí 
projektu je rovněž umístění informačních tabulí a mobiliáře podél stezky. U Velkopařezitého 
rybníka bude vybudováno větší odpočinkové místo s dětskými prvky. 
Stav:     Dotace schválena, probíhá veřejná zakázka. 
Předpokládané náklady:  5 500 tis. Kč  
Předpoklad realizace:  2021 
Dotace:    OP Přeshraniční spolupráce 
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• Expozice přírodního a kulturního dědictví (využití prostor bývalého DPS) 
V rámci přeshraničního projektu dojde k obnově části prostor bývalého objektu domova 
důchodců v ul. Špitální. Dojde k vytvoření prostor pro expozici, prostory pro vernisáže, 
společenské akce + administrativní prostory. Vytvoření expozice zajišťuje Muzeum Vysočiny 
z vlastních finančních prostředků a dotace. Provoz expozice bude zajišťovat rovněž Muzeum 
Vysočiny.    
 
Stav:  Dotace schválena, probíhá zpracování dokumentace pro 

realizaci stavby. 
Předpokládané náklady:  17 500 tis. Kč  
Předpoklad realizace: 2021 - 2022 
Dotace:    OP Přeshraniční spolupráce 
 
 

• Zvýšení kapacity MS Komenského 
Rekonstrukce prostor v objektu mateřské školy v ul. Komenského. Dojde k vytvoření nového 
oddělení školky pro 24 dětí, vč. zázemí.   
Stav:  Stavba zahájena 
Předpoklad realizace: 2020 - 2021 
Předpokládané náklady:  8 500 tis. Kč 
Dotace:    IROP 
 

• Bezbariérová cesta ul. Slavíčkova  
Rekonstrukce chodníků, odstavných stání a veřejného osvětlení v ul. Slavíčkova.  
Stav:     Dotace schválena, zpracování projektu pro realizaci stavby 
Předpoklad realizace: 2021 
Předpokládané náklady:  7500 tis. Kč 
Dotace:    SFDI, MAS IROP 
 
 

• Rekonstrukce rybníka Nadýmák – opěrné zdi 
Rekonstrukce opěrných zdí rybníka. 
Stav:     Stavba zahájena 
Předpoklad realizace: 2020 - 2021 
Předpokládané náklady:   7500 tis. Kč 
Dotace:    MZe 
 
 

• Přírodní zahrada MŠ Nerudova 
S využitím Národního programu Životního prostředí bude realizována přírodní obnova 
zahrady u MŠ Nerudova.  
Stav:    Dotace schválena, probíhá veřejná zakázka 
Předpoklad realizace:  2020 
Předpokládané náklady:  1000 tis. Kč 
Dotace:    NPŽP 
 
 
 

• Stezka Punčoška 
Zprůchodnění a oprava stezky propojující cyklostezku Lipky kolem rybníků „Punčoška“, 
„Holubářský“, přes hráz Kryštovského rybníka k objektu Muzea techniky. 
Stav:     Dotace schválena, zahájení realizace 2021 
Předpokládané náklady:  350 tis. Kč 
Předpoklad realizace:  2021  
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Dotace:    Kraj Vysočina 
 

• Obnova brány Panský dvůr 
Památková obnova vjezdové brány do areálu Panského dvora.  
Stav:    Stavba povolena 
Cena:     260 tis. Kč   
Možná dotace:   Kraj Vysočina, MK 
 

• Obnova povrchu cyklostezky kolem zámecké zdi 
Obnova povrchu cyklostezky kolem zámecké zdi v úseku od sportovní haly, kolem 
záchranné stanice k cyklostezce Hradecká – Slavatovská. Celoplošná obnova povrchu – 
položení nové asfaltové vrstvy. Součástí akce bude rovněž umístění chrániček v komunikaci 
(výkopy + položení) z důvodu budoucího řešení osvětlení komunikace.  
 
Stav:    Dotace schválena, zahájení realizace 2021 
Cena:     800 tis. Kč   
Možná dotace:   Kraj Vysočina 
 

 
• Doplnění kamerového a dohledového systému  

Doplnění kamerového a dohledového systému monitorující vjezd na náměstí.  
Cena:     90 tis. Kč  
Možná dotace:  - 
 
 

C. Připravované projekty (podaná/připravovaná žádost dotaci) 

 
 
C1. Připravovaná žádost o dotaci 
 

• Boží muka u I/23 (směr Krahulčí) 
Obnova božích muk u hlavní silnice ve směru na Krahulčí. 
Stav:     Zpracovává se projektová dokumentace 
Předpokládané náklady:  200 tis. Kč 
Možná dotace:   MK, Kraj Vysočina 
 

• Boží muka v ulici Hradecká  
Obnova božích muk v ulici Hradecká. 
Stav:     Zpracovává se projektová dokumentace 
Předpokládané náklady:  150 tis. Kč 
Možná dotace:   MK, Kraj Vysočina 
 

• Obnova brány Panský dvůr 
Památková obnova vjezdové brány do areálu Panského dvora.  
Stav:     Záměr zpracován, stavba povolena 
Předpokládané náklady:  260 tis. Kč   
Možná dotace:   MK, Kraj Vysočina 
 

• Obnova střechy Kaple sv. Karla Boromejského 
Obnova/výměna střešní krytiny kaple.  
Stav:     Zpracována projektová dokumentace, vydáno povolení stavby 
Předpokládané náklady:  600 tis. Kč 
Možná dotace:   MK, Kraj Vysočina 
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• Obnova tělocvičny u ZŠ Hradecká 
Řešení akustiky tělocvičny, obložení stěn tělocvičny (v současné době nalepený zátěžový 
koberec – nevyhovující), opravy šaten a sociálních zařízení u tělocvičny.  
Stav:     Zpracovává se projektová dokumentace 
Cena:     2 500 tis. Kč 
Možná dotace:   MMR 
 

• Bezbariérový MěÚ Na Sádkách 
Vybudování výtahu a přístupového chodníku k výtahu u budovy Městského úřadu Na 
Sádkách. Výtah propojí bezbariérově všechna podlaží budovy. Součástí projektu bude i 
řešení WC pro invalidy. 
 
Stav:     Vydáno povolení stavby 
Předpokládané náklady:  3 500 tis. Kč 
Možná dotace:   MMR 
 
 

• Osvětlení přechodů u ZŠ Masarykova a v ul. Hradecká 
Zajištění osvětlení přechodů v ulici Masarykova před základní školou.  
Stav:     Vydáno povolení stavby 
Předpokládané náklady:  350 tis. Kč 
Možná dotace:   Kraj Vysočina 
 

• Podchod/podjezd pro pěší a cyklo v ul. Batelovská 
Vybudování podchodu a podjezdu pro pěší a cyklo pod mostem v ul. Batelovská. Dojde 
k propojení cyklostezky Lipky a cyklostezky po hrázi rybníka Roštejn mimoúrovňově mimo 
komunikaci II/112. Podjezd bude veden od nové lávky v ul. Batelovská ve směru na hráz 
rybníka Roštejn.  
Stav:  Probíhá stavební řízení 
Předpokládané náklady: 2 000 tis. Kč 
Možná dotace:  SFDI, IROP 
 

• Rekonstrukce místní komunikace v ul. Na Sádkách 
Jde o rekonstrukci místní komunikace ve směru k městskému úřadu a dále k rodinným 
domům.  Půjde pouze o opravu povrchu – obdobně jako byla řešena oprava povrchu v druhé 
části ul. Na Sádkách (ve směru k nové zástavbě rodinných domů) 
Stav:   Zpracována dokumentace pro ohlášení stavby, vydáno ohlášení 

stavby 
Předpokládané náklady:  3 500 tis. Kč 
Možná dotace:  MMR 
 

• Rekonstrukce ulice Za Stínadly 
Jde o rekonstrukci místní komunikace v ulici Za Stínadly. Tedy komunikace, chodníky, zeleň 
Stav:  Probíhá stavební řízení 
Předpokládané náklady:  9 000 tis. Kč 
Možná dotace:  MMR 
 

• Obnova rybníků Smrk, Polívkův, Vlček 
Obnova rybníků – hráz, technické zařízení, odbahnění, opatření dle požadavků ŽP. 
V současné době je zpracována projektová dokumentace, nyní aktualizace – dle aktuálního 
stavu na rybníku Smrk. 
Stav:     Aktualizace projektové dokumentace, probíhá stavební řízení 
Předpokládané náklady:  20 000 tis. Kč 
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Možná dotace:   MZe, MŽP 

• Ul. Svatoanenská, vč. řešení horní brány (SP) 
Rekonstrukce a dobudování chodníků v ulici Svatoanenská, vč. řešení prostoru u horní 
brány. Dopravní řešení vjezdu na náměstí a zároveň návrh řešení pěších tras mezi ul. 
Mlýnská, Furchova, Svatoanenská.  
Stav:    Probíhá stavební řízení 
Předpokládané náklady:  7 000 tis. Kč 
Možná dotace:   SFDI, IROP 
 
 

• Cyklostezka Telč – Volevčice – Studnice 
Vybudování cyklostezky Telč – Volevčice – Studnice. Napojení cyklostezky u rybníka 
Roštejn. Realizace stezky v přírodním povrchu – zemina na místě upravena frézou, 
doplněna hydraulickým pojivem - 300mm, doplnění MZK (mechanicky zpevněné kamenivo) – 
150mm, doplnění štěrkodrtě 0/4 - 30mm (použití vápencového kameniva).  
 
Stav:     Probíhá stavební řízení 
Předpokládané náklady: 7 000 tis. Kč 
Předpoklad realizace:  2022 
Možná dotace:  SFDI, IROP 
 
 

• Vybudování sociálního zařízení u rybníka Roštejn 
Formou přístavby k objektu okálu u rybníka Roštejn vybudování kvalitního zázemí pro 
návštěvníky areálu – sociální zařízení. 
Stav:     Zpracování projektové dokumentace 
Předpokládané náklady: 1 000 tis. Kč 
Předpoklad realizace:  2022 
Možná dotace:  MMR 
 
 

• Revitalizace brownfield – areál bývalého zimního stadionu 
Revitalizace areálu. V rámci dotačního programu podpora nekomerčních aktivit. 
Stav:     Zpracování projektové dokumentace 
Předpokládané náklady: 10 000 tis. Kč 
Předpoklad realizace:  2022-2024 
Možná dotace:  MMR 
 

• Revitalizace sportovního areálu v ulici Tyršova 
Obnova sportovního areálu, tribuny, běžecký ovál, vybudování víceúčelového hřiště, 
zavlažování fotbalového hřiště, retenční nádrž 
Stav:     Vydáno stavební povolení akce 
Předpokládané náklady: 18 000 tis. Kč 
Předpoklad realizace:  2022 -2023 
Možná dotace:  NSA 
 
 

• Revitalizace sídliště U Štěpnického rybníka – I. etapa 
Komplexní revitalizace sídliště u Štěpnického rybníka (povrchy, zeleň, veřejné osvětlení). 
Stav:     Probíhá stavební řízení 
Předpokládané náklady: 14 000 tis. Kč (I. etapa) 
Předpoklad realizace:  2022-2023 
Možná dotace:  SFPI 
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• Vybudování chodníku v ul. Dačická kolem stávající zástavby 
Vybudování chodníku od kruhového objezdu v ulici Dačická, kolem stávajících rodinných 
domů  
Stav:     Probíhá stavební řízení 
Předpokládané náklady: 2 000 tis. Kč  
Předpoklad realizace:  2022-2023 
Možná dotace:  SFDI 
 
 

• Francouzsko-česká hudební akademie 2021 
Stav:     V záměru připravené pro podání žádosti 
Předpokládané náklady: 1.400 tis. Kč 
Předpoklad realizace:  2021 
Možná dotace:  Ministerstvo kultury, Kraj Vysočina, Město Telč 
 

• Historické slavnosti Zachariáše z Hradce a Kateřiny z Valdštejna 2021 
Stav:    V záměru připravené pro podání žádosti 
Předpokládané náklady: 300 tis. Kč 
Předpoklad realizace:  2021 
Možná dotace:  Fond Vysočiny Kraje Vysočina 
 

• Prezentace památky UNESCO Telč 2021 
Stav:     V záměru připravené pro podání žádosti 
Předpokládané náklady:  500 tis. Kč 
Předpoklad realizace:  2021 
Možná dotace:  Fond Vysočiny Kraje Vysočina – podpora památek UNESCO 
 
 

• Podpora TIC v Kraji Vysočina 2021 
Zkvalitnění a rozšíření služeb TIC Telč v oblasti cestovního ruchu, podání únor 2020 
Stav:     V záměru připravené pro podání žádosti 
Předpokládané náklady: 70 tis. Kč 
Předpoklad realizace:  2021 
Možná dotace:  Fond Vysočiny Kraje Vysočina 
 
 
 
 
 

D. Návrhy pro zahájení realizace/projektové přípravy 

(pozn.: jde o souhrnný výčet, není srovnáno dle priorit) 
 
D1. Akce zahrnuty v rozpočtu 2021, případně bude řešeno v návaznosti na zůstatek 
2020 
 

• Inženýrské sítě - lokalita Dačická  (SP a DRS) 
Zpracování projektu pro stavební povolení a následně dokumentace pro realizaci stavby 
řešící vybudování inženýrských sítí v ul. Dačická, vše v návaznosti na řešení lokality pro 
zástavbu rodinnými domy. Mimo vodovodu a kanalizace – financováno z dotace SVAK. 
Cena: 460 tis. Kč  
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• Rekonstrukce vodovodu a kanalizace v ul. Jihlavská (DRS) 
V návaznosti na akci kraje Vysočina řešící rekonstrukci komunikace II/406 v ul. Jihlavská je 
nutné realizovat rekonstrukci vodovodu a kanalizace v této ulici. Je řešeno prostřednictvím 
dotace SVAK. 
Cena: 200 tis. Kč. 
 

• Rekonstrukce vodovodu a kanalizace v ul. Radkovská (ÚR, SP a DRS) 
V návaznosti na akci kraje Vysočina/ KSÚSV řešící rekonstrukci komunikace v ul. Radkovská 
je nutné realizovat rekonstrukci vodovodu a kanalizace v této ulici. Je řešeno prostřednictvím 
dotace SVAK. 
Cena: 550 tis. Kč. 
 

• Výstavba vodovodu a kanalizace v lokalitě Dačická – II. etapa (SP, DRS) 
II. etapa výstavby vodovodu a kanalizace. Je řešeno prostřednictvím dotace SVAK. 
Cena: 300 tis. Kč. 
 

• Rekonstrukce kanalizace a vodovodu sídliště U Štěpnického rybníka (SP) 
Zpracování projektové dokumentace komplexní rekonstrukce kanalizace a vodovodu na 
sídlišti U Štěpnického rybníka. Je řešeno prostřednictvím dotace SVAK. 
Cena: 500 tis. Kč. 
 

• Výstavba vodovodu a kanalizace v lokalitě „Za tiskárnou“ (UR, SP) 
Zpracování projektové dokumentace výstavby vodovodu a kanalizace v lokalitě „Za 
tiskárnou“ – pro budoucí parcely. Je řešeno prostřednictvím dotace SVAK. 
Cena: 400 tis. Kč 
 

• Rekonstrukce kanalizace a vodovodu ul. Hornomyslovská (SP) 
V návaznosti na připravovanou rekonstrukci ulice Hornomyslovská (investice kraj Vysočina) 
zpracování projektové dokumentace rekonstrukce vodovodu a kanalizace v ulici. Je řešeno 
prostřednictvím dotace SVAK. 
Cena: 350 tis. Kč 
 

• Výstavba kanalizace a vodovodu - lokalita bytové domy Hradecká (SP) 
Aktualizace dokumentace řešící vybudování a rekonstrukci  vodovodu a kanalizace pro ytové 
domy v ulici Hradecká, napojení bytových domů. Je řešeno prostřednictvím dotace SVAK. 
Cena: 350 tis. Kč 
 

• Výstavba chodníku a VO ul. Radkovská (ÚR, SP) 
V návaznosti na přípravu projektové dokumentace rekonstrukce komunikace III. třídy v ul. 
Radkovská (investor kraj Vysočina) dojde ke zpracování projektové dokumentace řešící 
vybudování chodníku a veřejného osvětlení v ulici. Vzhledem k tomu, že jde o „výpadovku“ 
z Telče nabízí zvážit vybudování chodníku jako cyklostezku se smíšeným provozem 
(obdobně jako v ul. Batelovská). Rovněž bude posouzena možnost pěšího propojení 
„zaokruhování“ s lokalitou Romantika. 
Cena: 400 tis. Kč  
 

• Rekonstrukce chodníků a VO ul. Hormomyslovská a Kostelnomyslovská (SP) 
Vypracování dokumentace pro realizaci stavby řešící rekonstrukci a dostavbu chodníků v ul. 
Kostelnomyslovská a Hornomyslovská, vč. řešení veřejného osvětlení. Projekt bude 
navazovat na připravovaný projekt rekonstrukce komunikace v ul. Hornomyslovská (investor 
kraj Vysočina). 
Cena: 250 tis. Kč  
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• Obnova rybníků Smrk, Vlček, Polívkův (DRS) 
Dokumentace pro realizaci stavby obnovy rybníků. 
Cena: 380 tis. Kč 
 

• Regulační plán Dačická 
Zpracování regulačního plánu pro lokalitu Dačická 
Cena: 290 tis. Kč 
 

• Regulační plán Hradecká 
Zpracování regulačního plánu pro lokalitu Hradecká 
Cena: 220 tis. Kč 
 

• Aktualizace strategických dokumentů 
Aktualizace Strategie rozvoje Města Telče a Marketingové studie cestovního ruchu. 
Cena: 300 tis. Kč 
 

• Obnova prostranství u bytových domů v ul. Třebíčská (SP) 
Zpracování projektové dokumentace rekonstrukce komunikace a návazných ploch u 
bytových domů v ul. Třebíčská.  
Cena: 250 tis. Kč 
 

• Rekonstrukce komunikace a doplnění osvětlení dvora v Panském dvoře (SP, 
DRS) 

Projekt rekonstrukce veřejné komunikace procházející areálem Panského dvora, vč. 
umístění veřejného osvětlení. 
Cena: 80 tis. Kč 
 

• Rekonstrukce veřejného osvětlení v ul. Jana Žižky, Jana Husi (SP, DRS) 
Vzhledem k předpokládané investici společnosti E.ON – kabelizace nn vedení v ul. Jana 
Žižky, Jana Husi je nutné řešit rekonstrukci VO. V současné době VO je vedeno po sloupech 
elektrického vedení. Tedy dojde ke kabelizaci a umístění nových svítidel. 
Cena: 80 tis. Kč 

• Rekonstrukce veřejného osvětlení v ul. Na Sádkách, Slavatovská (SP, DRS) 
Vzhledem k předpokládané investici společnosti E.ON – kabelizace nn vedení v ul. Na 
Sádkách a Slavatovská je nutné řešit rekonstrukci VO. V současné době VO je vedeno po 
sloupech elektrického vedení. Tedy dojde ke kabelizaci a umístění nových svítidel. 
Cena: 80 tis. Kč 
 

• Revitalizace areálu bývalého zimního stadionu  
Pokračování projektové přípravy revitalizace areálu bývalého zimního stadionu.  
Cena: 300 tis. Kč  

 
• Pasport veřejného osvětlení 

Dokončení pasportu veřejného osvětlení. 
Cena: 250 tis. Kč. 
 

• Revitalizace prostranství u bytových domů v ul. Hradecké, lesácké bytovky (UR, 
SP)  

Zpracování projektu pro stavební povolení řešící revitalizaci veřejného prostranství kolem 
bytových domů. Půjde o vybudování komunikace, odstavných stání, zeleně, veřejného 
osvětlení. Předpokládá se, že tak jako nyní zůstane úsek u bytových domů mezi ul. 
Hradecká a Komenského neprůjezdný (průchozí pouze pro pěší a cyklo). 
Cena: 200 tis. Kč 
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• Revitalizace sídliště Radkovská (ÚR, SP) 
Na základě vypracované studie příprava projektu pro územní rozhodnutí a stavební povolení 
komplexní revitalizace sídliště Radkovská.  
Cena: 450 tis. Kč 
 

• Projekty rozvoje cyklostezek  

• Cyklostezka Telč – Dyjice – Rozsičky, Telč – Radkov, Telč - Mrákotín 
V návaznosti na zpracovanou studii rozvoje cyklostezek mikroregionu Telčsko zahájit či 
dokončit projektovou přípravu úseku cyklostezky Telč – Dyjice – Rozsičky, Telč – Radkov, 
Telč - Mrákotín. Na základě vypracované studie cyklostezek mikroregionu Telčsko příprava 
podrobnější studie vedení konkrétních úseků, vč. návrhu povrchu tras, zpracování projektu 
pro územní řízení/stavební povolení. 
Cena: 400 tis. Kč 
 

• Studie řešení využití zahrad u zimního stadionu  
Zpracování/aktualizace studie možného řešení využití zahrad u zimního stadionu – propojení 
s ul. Masarykova. Jde o řešení parkování, doprovodných sportovišť a zázemí pro sportovní 
areál, řešení dětského dopravního hřiště.  Studie bude rovněž řešit další využití objektu č.p. 
57 a č.p. 161.  
Cena: 200 tis. Kč 
 

• Studie obnovy objektu č.p. 70 a 71 pro potřeby ZUŠ 
Zpracování studie řešící obnovu a propojení objektů č.p. 70 a 71 pro potřeby Základní 
umělecké školy. Po přesunu sociálního odboru do nových prostor MěÚ Sádky a zároveň po 
ukončení rekonstrukce objektu radnice se nabízí využít uvolněné prostory č.p. 70 pro potřeby 
ZUŠ Telč. Jednou z posuzovaných variant bude i uvolnění prostor knihovny pro potřeby ZUŠ 
přesunem knihovny do prostor univerzitního centra MU Brno v rámci projektu vytvoření 
společného kulturně vzdělávacího centra.    
Cena: 200 tis. Kč 
 

• Obnova chodníků, komunikací, ploch zeleně, VO aj. v historickém centru města, 
rekonstrukce náměstí (studie) 

Vypracování studie řešící komplexní obnovu ploch na náměstí a zároveň přilehlé ulice 
nacházející se v historickém jádru města, území UNESCO. Studie bude řešit komunikace, 
chodníky, zeleň, veřejné osvětlení, umístění doprovodného mobiliáře aj. Půjde o podklad pro 
jednání s památkovou péčí, zahájení postupné obnovy. 
Cena: 350 tis. Kč 
 

• Revitalizace prostoru u ČOV – areál SDH Telč (SP) 
V návaznosti na vypracovanou studii umístění areálu SDH Telč v lokalitě u ČOV, zaměření 
lokality a zpracování projektu pro stavební povolení. 
Cena: 100 tis. Kč 
 

• Bytový dům v ul. 9. Května 
Na základě rozhodnutí o dalším postupu ve věci řešení a využití objektu zahájení 
navazujících projekčních prací.  
Cena: 300 tis.  Kč 
 

• Vyhledávací studie na lokality pro výstavbu městských bytových domů a 
přípravu stavebních parcel 

Zpracování vyhledávací studie na lokality pro výstavbu městských bytových domů a přípravu 
stavebních parcel. Studie bude řešit i možnost využití stávajících objektů města (půdní 
vestavby, rekonstrukce, rozšíření). 
Cena: 100 tis.  Kč 
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• Obnova lokality Oslednice a Romantika 
Přípravné práce dle navržené koncepce. Zahájení přípravných projekčních prací 
v návaznosti na projednání dalšího postupu obnovy se zainteresovanými subjekty. 
Cena: 50 tis. Kč 
 
 
 
D2. Akce nezahrnuty v rozpočtu 2021 
 

- Rekonstrukce komunikací a chodníků v ul. Komenského,  
- Rekonstrukce komunikace a chodníku v  ul. Svatojánská 
- Rekonstrukce komunikace a chodníku v  ul. 28. Října  
- Rekonstrukce komunikace a chodníku v  ul. Družstevní 
- Rekonstrukce komunikace a sítí v ul. Na Parkáně, Družstevní, Seminářská 
- Rekonstrukce komunikací ve Studnicích 
- Rekonstrukce komunikace k ranči 
- Rekonstrukce chodníků v ul. Myslibořská 
- Rekonstrukce chodníku v ul. Jiráskova 
- Cesta podél Svatojánského potoka 
- Doplnění chodníku ke sportovní hale od ul. Hradecká 
- Propojení ul. Luční s cestou podél Staroměstského rybníka (pěší, cyklo) 
- Rekonstrukce komunikace k HZS (od ul. 9. Května) 
- Rekonstrukce vodovodu a kanalizace v ul. Komenského 
- Rekonstrukce vodovodu na nám. Zachariáše z Hradce 
- Vyznačení okruhů pro rekreační běžce 
- Rozšíření sportovního areálu v ul. Batelovská (tenisové kurty, beach volejbal 

aj.) 
- Studie proveditelnosti krytého bazénu 
- Řešení lokality mezi ul. Špitální a Příční, vč. řešení využití objektu/pozemků 

bývalé tiskárny dle zpracované zastavovací studie  
- Rekonstrukce KD Studnice – rekonstrukce vytápění, podlahy 
- Rekonstrukce prostor místního osadního výboru Studnice  
- Aktivity směřující k podpoře podnikání – databáze a nabídka objektů a 

prostor pro podnikání, databáze a nabídka ploch vhodných pro podnikání 
- Veřejné WC na hřbitově u Sv. Anny 
- Zmapování infrastruktury veřejných WC ve městě 
- Rekonstrukce sociálního zařízení v obřadní síni Lipky 
- Rekonstrukce střechy ZŠ Masarykova (nad starou budovou) 
- Zřízení dvou sociálních bytů v čp. 204, Cihelna, I. Etapa 
- Rekonstrukce čp. 95 ul. Furchova a půdní vestavby 3-4 bytových jednotek 

v podkroví 
- Rekonstrukce bytů v ul. Slavatovská č.p.137 
- Rekonstrukce sociálních zařízení MŠ Komenského 
- Rekonstrukce komunikací a ploch v areálu MŠ Komenského  
- Propojení inline stezky a komunikace k ranči 
- Revitalizace plochy bývalého autobusového nádraží 
- Obnova střechy polikliniky 
- Obnova lokality Oslednice a Romantika 
- Propojení stezek Oslednice přes železniční propustek 
- Řešení bezpečného průchodu k lokalitě Oslednice – u viaduktu 
- Vybudování dětského dopravního hřiště 
- Vybudování parkourového hřiště, doplnění parkurových, případně i workout 

prvků v rámci stávajících hřišť v Telči 
- Revitalizace hřiště Hornomyslovská 



12 

 

- Nové dětské hřiště v zahradě MěÚ Na Sádkách 
- Modernizace zařízení kuchyně ZŠ Masarykova 
- Rekonstrukce podlahy v tělocvičně ZŠ Masarykova 
- Doplnění opony s osvětlením  -  divadelní sál ZŠ Masarykova 
- Napojení pozemku parc. č. 6158/3 v ul. Květinová na inženýrské sítě 

(vytvoření stavební parcely) 
- Rekonstrukce č.p. 57, ul. Masarykova 
- Rekonstrukce č.p. 161, ul. Masarykova 
- Dokončení výstavby inženýrských sítí - lokalita Hradecká 
- Bytový dům v ul. 9. Května – rekonstrukce/výstava  
- Oprava plotu - hřbitov Lipky 
- Cyklostezka Hradecká – Slavatovská  - osvětlení 
- Osvětlení cesty kolem záchranné stanice 
- Obnova sportovního areálu v ul. Tyršova 
- Výstavba bytového domu v ul. Svatojánská 
- Rekonstrukce veřejného osvětlení v ul. Jana Husi, Jana Žižky 
- Rekonstrukce veřejného osvětlení v lokalitě Na Sádkách, kolem I/23 v ul. 

Slavatovská 
- Rekonstrukce ulice Těšíkova, dopravní řešení parkoviště 
- Umístění ukazatelů rychlosti v ulici Třebíčská a Hradecká 
- Vybudování skladové haly, zázemí pro uskladnění mobiliáře města 
- Výměna zastaralých dětských prvků na dětských hřištích 
- Oprava střechy na stodole ve Studnicích 
- Oprava opěrné kamenné zdi u komunikace v obci Studnice 
- Cyklostezka kolem Štěpnického rybníka, obnova stezky 
- Zvýšení kybernetické bezpečnosti infrastruktury, informačních a 

komunikačních systémů MěÚ Telč 
- Studie volnočasových aktivit - pěší stezky vč. naučných (značení, mapy, 

informační tabule, propojení, prověření stávajících) 
- Studie  výstavby  nového  bytového  domu  v ul.  Radkovská  (lokalita  mezi 

sídlištěm Radkovská a Opravnami Telč) 
 
 
 
 
 
 

Příloha:  

1. Podrobné Informace o realizovaných akcích v roce 2020 – „Akce města Telče v roce 2020“ 

2. Návrhy na úprava zeleně v Telči – návrhy komise ŽP, vč. řešení obnovy lokality Oslednice a 

Romantika 

3. Cyklostezky v Telči, stávající stav, návrhy 

http://nahlizenidokn.cuzk.cz/ZobrazObjekt.aspx?typ=parcela&id=299298739
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Zkvalitnění odborné výuky ZŠ Masarykova – vybavení počítačové učebny 

Rekonstrukce vodovodu a kanalizace sídliště Jana Žižky – II. a III. etapa 

Revitalizace sídliště Jana Žižky – II. a III. etapa 
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 Výsadba stromů podél cyklostezky Hradecká - Slavatovská 

Oprava komunikace kolem Staroměstského rybníka 

Obnova rybníka Nadýmák 

Cyklostezka Hradecká - Slavatovská 

Demolice objektu - chovatelé 

Rekonstrukce kamenné zdi pod požární nádrží - Studnice 

Obnova zařízení a technologie ČOV 

Dokončení obnovy křížové cesty – zastavení v ulici Batelovská 

Rekonstrukce vodovodu v ulici Batelovská 

Prezentace památky UNESCO Telč 2020 

Podpora TIC v Kraji Vysočina 2020 
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CENTRUM  
ODBORNÉ VÝUKY 

ZŠ HRADECKÁ 

ZKVALITNĚNÍ ODBORNÉ 
VÝUKY ZŠ MASARYKOVA 

- VYBAVENÍ POČÍTAČOVÉ 
UČEBNY 

Dokončení vybavení 

rekonstruovaných prostor  

ZŠ Hradecká školním 

nábytkem a odbornými 

pomůckami. 

 

Náklady:  5 mil. Kč 

Dotace:     IROP 

 

Vybavení rekonstruovaných prostor  

ZŠ Masarykova školním nábytkem  

a odbornými pomůckami. 

 

Náklady:  1 mil. Kč 

Dotace:    IROP 

 



 

 

  

REKONSTRUKCE 
VODOVODU A KANALIZACE  

SÍDLIŠTĚ JANA ŽIŽKY  
– II. A III. ETAPA 

REVITALIZACE 
SÍDLIŠTĚ JANA ŽIŽKY 
- II. A III. ETAPA 

Dokončení komplexní 

rekonstrukce vodovodu  

a kanalizace na sídlišti  

Jana Žižky. 

 

Náklady:  21,5 mil. Kč 

Dotace:     SVaK 

 

Dokončení revitalizace ploch  

na sídlišti Jana Žižky.  

Rekonstrukce silnice, chodníků, 

parkovacích ploch, veřejného  

osvětlení, zeleně, doplnění  

mobiliáře.  

 

Náklady:  18,5 mil. Kč 

Dotace:     SFPI 

 



 

  

REVITALIZACE 
PAMÁTEK V HISTORICKÉM 

CENTRU MĚSTA TELČE 
-DÍLČÍ ČÁST: OBNOVA 

DOMU čp. 66 

VÝSTAVBA VODOVODU 
A KANALIZACE 
V LOKALITĚ DAČICKÁ  
– I. ETAPA  

Komplexní obnova objektu 

DDM. Rekonstrukce stávají- 

cích prostor, zpřístupnění 

suterénu, propojení 

s telčským podzemím, 

vybudování nových sálů 

v podkroví. 

 

Náklady:  31 mil. Kč 

Dotace:     IROP 

 

Výstavba vodovodu a kanalizace  

pro I. etapu realizace obytné  

zóny Dačická. 

 
Náklady:  9,5 mil. Kč 

Dotace:     SVAK 

 



 

 

  

VÝSTAVBA VODOVODU  
A KANALIZACE 

V LOKALITĚ  
HRADECKÁ 

SINGLETRAIL 

LIPKY 

Výstavba vodovodu  

a kanalizace pro obytnou  

zónu Hradecká. 

 

Náklady:  5,5 mil. Kč  

Dotace:     SVaK 

 

Vybudování menšího singletrailového 

areálu v Lipkách. Byly realizovány  

tři tratě v celkové délce téměř  

3 km - pro začátečníky a středně 

pokročilé. Vše navazuje na akti- 

vity v Lipkách – návaznost  

na inline, připravovanou  

stezku do Řásné, naučnou  

stezku Lipky aj. 

 
Náklady:  2,7 mil. Kč 
Dotace:     KRAJ VYSOČINA 
 



 

 

  

OBNOVA 
RYBNÍKA 

NADÝMÁK 

ZVÝŠENÍ KAPACITY 

MŠ KOMENSKÉHO 

Zahájení obnovy hrází 

rybníka Nadýmák. 

Vybudovaní monolitické 

opěrné zdi podél silnice 

II/406, oprava kamenného 

opevnění rybníka. 

Náklady:  2,6 mil. Kč 
(ČÁSTKA VYNALOŽENÁ V ROCE 2020) 

Dotace:    MZe 

 

 

Zahájení rekonstrukce prostor  
v objektu mateřské školy  
v ul. Komenského.  
Dojde k vytvoření nového oddělení 
školky pro 24 dětí, včetně  
provozního zázemí školky.   
 

Náklady:  1,5 mil. Kč 
(ČÁSTKA VYNALOŽENÁ V ROCE 2020) 

Dotace:    IROP 
 

 



 

 

  

CYKLOSTEZKA  
HRADECKÁ 

- SLAVATOVSKÁ 

REVITALIZACE PAMÁTEK 
V HISTORICKÉM CENTRU 
MĚSTA TELČE, DÍLČÍ ČÁST: 

OBNOVA RADNICE 

Vybudování stezky se smíše- 
ným provozem (cyklo, pěší) 
ve směru od ul. Hradecká 
k ul. Slavatovská. V ulici 
Hradecká rovněž zřízeno 
osvětlené místo pro přechá- 
zení hlavní komunikace.  
 

Náklady:  2,1 mil. Kč 

Dotace:    SFDI 
 

 

Zahájení komplexní obnovy I. a II. NP 
radnice, vč. dvorního objektu, zahrady  
a zadního objektu (stodoly).  
Obnova prostor, nové dispoziční 
uspořádání, nové rozvody sítí,  
Částečně nové vybavení prostor. 
 

Náklady: 1,0 mil. Kč 
(ČÁSTKA VYNALOŽENÁ V ROCE 2020) 

Dotace:   IROP 
 

 



 

  

MĚSTSKÝ ÚŘAD  

NA SÁDKÁCH 
- I. ETAPA OBNOVY 

PROSTOR  

Jedná se o obnovu prostor 

pro potřeby MěÚ Telč.   

Zřízení nových kanceláří  

v I. a II. NP pro potřeby 

odboru sociální péče  

a živnostenského odboru. 

 

Náklady:  3,2 mil. Kč 

Dotace:    - 

 

 

V návaznosti na připravovanou 

rekonstrukci objektu radnice  

byly obnoveny prostory v budově  

č.p. 70 na nám. Zachariáše  

z Hradce pro dočasné zázemí  

pro sekretariát, kanceláře 

vedení města. V prostorách  

po bývalém bufetu umístěno  

dočasně informační centrum  

a odbor kultury. 

 

Náklady:  0,5 mil. Kč 

Dotace:    - 

 

 

MĚSTSKÝ ÚŘAD  
č.p. 70, ÚPRAVA 

PROSTOR 



 

  

REKONSTRUKCE  

STŘECHY MŠ  
NERUDOVA 

ÚPRAVA PLOCHY 
BÝVALÉHO ZIMNÍHO 
STADIONU 

Kompletní výměna latí  
a střešní krytiny  
MŠ Nerudova, včetně 
rekonstrukce komínů. 
 

Náklady: 0,65 mil. Kč 

Dotace:   - 

 

 

Drobné úpravy ploch v areálu  

bývalého zimního stadionu. 

 

Náklady:  0,35 mil. Kč 

Dotace:     - 

 



 

 

 

DEMOLICE OBJEKTU  

- CHOVATELÉ 

REKONSTRUKCE 
KAMENNÉ ZDI POD 
POŽÁRNÍ NÁDRŽÍ, 

STUDNICE  

Provedení demolice objektu 

v ul. Jihlavská – v areálu 

chovatelů. Na volné ploše 

došlo k rozšíření parkoviště. 

Náklady: 0,4 mil. Kč 

Dotace:    - 

 

 

Rekonstrukce opěrné kamenné zdi 

požární nádrže ve Studnicích. 

 

Náklady:  0,3 mil. Kč 

Dotace:     KRAJ VYSOČINA 

 



 

 

  

ÚPRAVA PROSTOR 

POLIKLINIKY 

-  SDÍLENÍ 

OBNOVA KAŠNY 

NA BAŠTĚ 

Úprava prostor v objektu 

polikliniky (po katastrálním 

úřadě) pro potřeby činnosti   

Sdílení o. p. s.  

 

Náklady:  0,25 mil. Kč 

Dotace:     - 

 

Celková obnova kašny,  
restaurování, zabránění průsaků,  
nové instalace. 
 

Náklady:  0,25 mil. Kč 

Dotace:    IROP 

 



 

 

 

OBNOVA FASÁDY  

DOMU čp. 66 
NÁM. ZACHARIÁŠE 

Z HRADCE 

OBNOVA STŘECHY  

DOMU čp. 70 
NÁM. ZACHARIÁŠE 
Z HRADCE 

Obnova fasády domu směrem 

do náměstí.  

 

Náklady:  0,48 mil. Kč 

Dotace:     MK 

 

Oprava střechy domu čp. 70, nám. 

Zachariáše z Hradce. 

 

Náklady:  0,22 mil. Kč 

Dotace:    MK 

 



 

 

  

VÝSADBA STROMŮ 
PODÉL CYKLOSTEZKY 

HRADECKÁ 
- SLAVATOVSKÁ  

OPRAVA KOMUNIKACE 
KOLEM  

STAROMĚSTSKÉHO 
RYBNÍKA 

 

Výsadba okrasné ovocné 
aleje třešní a višní v počtu  
24 stromů podél nové 
cyklostezky mezi ulicemi 
Hradecká a Slavatovská. 
 

Náklady:  0,14 mil. Kč 

Dotace:     Nár. program ŽP 

 

Celoplošná oprava komunikace kolem 

Staroměstského rybníka (úsek od  

ul. Špitální po komukovaci II/112  

- směr Nová Říše). Na stávající  

asfaltový povrch byl položen 

mikrokoberec.  

 

Náklady:  0,84 mil. Kč 

Dotace:    KRAJ VYSOČINA 

 



 

 

 

OBNOVA ZAŘÍZENÍ 
A TECHNOLOGIE 

ČOV 

DOKONČENÍ OBNOVY 

KŘÍŽOVÉ CESTY 
- ZASTAVENÍ V UL. 
BATELOVSKÁ 

Demontáž a likvidace části 

stávající technologie 

chemického hospodářství   

- přípravy flokulantu, 

dodávka a montáž  

nové technologie typu  

VODATECH CHU-F-0,5/1.  

 

Náklady:  0,26 mil. Kč 

Dotace:     SVaK 

 

Obnova zastavení křížové cesty  

- poklona číslo V křížové cesty  

ke kapli sv. Karla Boromejského. 

 

Náklady:  0,17 mil. Kč 

Dotace:    MK 

 



 

 

REKONSTRUKCE 

VODOVODU  
V UL. BATELOVSKÁ 

PREZENTACE PAMÁTKY 
UNESCO TELČ 

„TELČ MĚSTO 
UNESCO“ 

Rekonstrukce vodovodního 

přivaděče do lokality  

u rybníka Roštejn. 

Řešeno SVAK Jihlavsko 

v úzké spolupráci  

s Městem Telč. 

 

Náklady:  1,4 mil. Kč 

Dotace:     SVaK 

 

- rollingboardy v Praze a city lighty  
v Brně 

- mobilní aplikace „Skryté příběhy“ 
- prezentace města Telče v turis- 

tických časopisech a v tisku 
- publikace „Telč - Do Lipek  

nejen za sportem“ (ČJ, AJ) 
- základní leták Telč, ČJ 
- oprava a restaurování  

kamenné kašny Na Baště 
 

Náklady: 0,5 mil. Kč 

Dotace:   Fond Vysočiny KV       

Program na podporu měst s památkami  

světového kulturního a přírodního dědictví 

UNESCO 

 

 



 

 

  

DOTACE PRO 

TIC 
 

„OD ZACHARIÁŠE 

PO UNESCO“ 

Dotisk brožur „Město a his- 
torie“ a „Město a voda“ v ČJ. 
 
Náklady:  90 tis. Kč 

Dotace:     KV 
 

- publikace „Město Telč - 
památka UNESCO“ 

- kresby ČVUT Praha (set 
kreslených památek) 

 

Náklady:  226 tis. Kč 

Dotace:     MK 

 



 

MěÚ TELČ, ORÚP 
Ing. arch. Lukáš Pivonka 

prosinec 2020 



Návrh obnovy lokality Oslednice a Romantika 

 

1) Popis ploch s konkrétními návrhy úprav (viz mapa 1, 2, 3) 

Plocha 1: Prostor v okolí rozhledny KČT 

Cíl: Plocha parkového charakteru s jednotlivými solitéry dřevin v kombinaci se skupinami 

dřevin, v podrostu udržována sečí. Vybaveno lavičkami, piknikovými lehátky, mohou být 

herní prvky (preference přírodních materiálů) 

Konkrétní návrhy: 

- částečně prořezat dřeviny (výběr po ploše, preference mladšího náletu), vhodné zvážit 

postupnou likvidaci akátu 

- v místě ohniště částečně redukovat plášť tvořený trnkou, případně ořez spodních větví dřevin, 

cílem je rozšíření prostoru s výhledem na nedaleké údolí Moravské Dyje 

- kosit na místech, kde je to potřeba pravidelně 1-2x ročně (červen, podzim), prakticky se jedná 

pouze o pás s ohništěm podél pole 

- doporučené umístění vhodných herních prvků, např. klouzačky využívající přítomných 

terénních nerovností, možné použít kmeny stromů, které budou káceny apod. 

- vhodné doplnění laviček 

Plocha 2: Prostor mezi cestou lesním okrajem s ohništěm 

Cíl: Plocha parkového charakteru s řídkým zapojením dřevin v podrostu udržována sečí. 

Vybaveno lavičkami, piknikovými lehátky, mohou být herní prvky (preference přírodních 

materiálů) 

Konkrétní návrhy: 

- částečně prořezat dřeviny (výběr po ploše, preference mladšího náletu) 

- v místě ohniště obnovit celou nelesní plochu vyřezáním mladého náletu 

- kosit na místech, kde je to potřeba pravidelně 1-2x ročně (červen, podzim), prakticky se jedná 

pouze o pás s ohništěm podél pole 

- v místě ohniště doporučená instalace nových laviček, příp. piknikové lehátko 

- na plochu mezi cestou a nelesní plochou s ohništěm je doporučené umístění vhodných herních 

prvků, možné použít kmeny stromů, které budou káceny apod. 

Plocha 3: Prostor s převládajícím zastoupením suché kultury se smrkem 

Cíl: Plocha mozaikovitého charakteru s solitéry vzrostlých dřevin (dub letní, lípa srdčitá, třešeň 

ptačí, buk lesní) a skupiny křovin (líska obecná). Na ploše je vhodné počítat s otevřenými 

plochami, s odpočinkovými místy vybavené lavičkami, piknikovými lehátky, mohou být herní 

prvky (preference přírodních materiálů). 



Konkrétní návrhy: 

- odstranění smrkové kultury, ponechat jednotlivé listnaté dřeviny v porostu 

- nový porost založit spíše parkovým způsobem, nechat prostor pro stromořadí podél cest (viz 

níže) a pro případná odpočinková místa, zde počítat s pravidelnou sečí (1-2x/rok) 

- při obnově využívat stanovištně a geograficky původní druhy dřevin 

Plocha 4: Prostor mezi cestou se starou alejí a polem 

Cíl: Plocha s převládajícím nelesním charakterem. Vybaveno lavičkami, piknikovými lehátky, 

mohou být herní prvky (preference přírodních materiálů) 

Konkrétní návrhy: 

- Prořezat dřeviny v ploše mezi alejí a polem, ponechat pouze jednotlivé, různě staré solitéry, 

jednotlivě možné na vhodných místech doplnit výsadbou vysokokmenných ovocných dřevin 

- plochu pravidelně kosit 1-2x ročně (červen, podzim) 

- instalace nových laviček, příp. piknikové lehátko, na severním okraji možné zřízení malého 

hřiště 

Plocha 5: okolí židovského hřbitova 

Cíl: Plocha parkového charakteru s řídkým zapojením dřevin v podrostu udržována sečí. 

Vybaveno lavičkami, piknikovými lehátky 

Konkrétní návrhy: 

- prořezat dřeviny, ponechat jen vybrané solitéry, nebo skupiny dřevin různého stáří 

- pravidelně kosit na místech, kde je to potřeba 1-2x ročně (červen, podzim) 

- na plochu nad svahem umístit stůl s lavicemi 

 

2) Údržba cesty/pěšiny (žlutě) 

Navrhované opatření spočívá pouze v drobných úpravách a opravách stávajících cest a pěšin: 

- částečné upravení povrchu nebo mírné rozšíření v místech, kde je aktuálně cesta či pěšina 

poškozená a stěžuje průchodnost či průjezdnost 

- pravidelná kontrola cesty a v místech kde zarůstá vykosení okrajů nebo prořezání zasahujících 

větví apod. 

 

3) Údržba/obnova stávající aleje nebo stromořadí (oranžově) 

Zde se jedná o místa, kde podél cest je přítomná stará alej či stromořadí. Navrhované zásahy 

spočívají v následujících činnostech: 

-ošetření stromů (v případě nutnosti) 



- dosadba chybějících stromů ve stromořadí 

- vyřezání náletu dřevin v bezprostřední blízkosti jednotlivých dřevin ve stromořadí 

- plochu v podrostu aleje či stromořadí pravidelně kosit 1-2x ročně (červen, podzim) – nemusí 

být plošně pouze na místech dle aktuální potřeby 

 

4) Založení nové aleje nebo stromořadí (červeně) 

Výběr je zaměřený na cesty, kde by založení nového stromořadí nebo aleje navázalo na 

stávající linie starých dřevin. Zároveň jsem vybrala místa, kde by v budoucnu měla linie dřevin 

výrazný estetický, krajinářský efekt. Velmi pozitivní efekt můžou mít tyto struktury i pro 

biodiverzitu daného prostoru. Základní opatření jsou uvedená v bodech níže: 

- pro založení aleje či stromořadí je potřeba vytvořit otevřený pás v lesní porostu 

- dle situace v terénu není nutné vždy vysazovat nové stromy, ale lze vybrat vhodné jedince již 

rostoucí na místě a pouze je „uvolnit“ v porostu 

- v případě nových výsadeb preferujeme výsadbu lip, případně dubů, které budou navazovat na 

již existující charakter stávajících starých alejí 

- pás po okraji cesty pod založenou alejí či stromořadím je potřeba pravidelně udržovat sečí (1-

2x ročně, dle místní situace) 

 

5) Založení třešňového stromořadí (růžově) 

Na severní straně cesty vedoucí po okraji bývalé „višňovky“ dnes zahrádkářské kolonie je 

zachovalé poslední původní stromořadí třešní. V rámci obnovy lesního porostu na jižní straně 

cesty by bylo velmi vhodné vysázet linii vysokokmenných třešní i po druhé straně cesty jako 

památku na krásný sad, který zde v minulosti byl. Jednoznačně by to pozvedlo estetickou 

hodnotu místa. 

 

6) Lávka 

Pro propojení průchodu mezi hrází rybníka na jižním okraji území směrem k ulici Radkovská 

je potřeba instalovat jednoduchou lávku přes odtok rybníka. 

 

7) Navrhované podmínky v ostatních porostech 

- při obnově lesních porostů používat při obnově stanovištně a geograficky původní dřeviny 

(lípa srdčitá, dub letní, buk lesní), klást maximální důraz na přirozenou obnovu 

- lesní porosty směřovat k rekreačnímu využití a podpoře biodiverzity 

- rozhodně dále nezalesňovat smrkem, či jinými stanovištně a geograficky nepůvodními 

dřevinami 



 



 



 



PŘÍLOHA Č.3 FONDU PROJEKTŮ: ROZVOJ CYKLODOPRAVY V TELČI A NÁVAZNÝCH AKTIVIT 

Tento materiál byl připraven Odborem rozvoje a územního plánování (ORÚP) MěÚ Telč. Jeho cílem je 

představit zastupitelstvu města stávající záměry z pohledu rozvoje cyklodopravy v Telči.  Cyklistická 

doprava je stále důležitější ve vztahu ke snížení dopravní zátěže města, bezpečnosti občanů, ale i 

z pohledu vyžití občanů a návštěvníků města. Snahou je tedy propojit prvek bezpečnosti a zároveň 

nabídnout trasy, které jsou zajímavé i z pohledu volnočasového vyžití. 

Snahou ORÚP MěÚ Telč je cyklostezky připravovat tak, aby byly realizovatelné a zároveň smysluplné. 

A to jak v intravilánu města, tak i v extravilánu v návaznosti na cíle v okolí města, propojení s okolními 

obcemi. Často není možné cyklostezku vést ideální trasou, ale je nutné respektovat majetkové poměry 

v území. Stezky vedené přes více soukromých pozemků jsou velmi těžko realizovatelné, majetkově 

neřešitelné.  Rovněž je snahou budovat cyklostezky, kde je to vhodné, jako trasy rovněž pro inline. 

A. Realizované cyklostezky od roku 2016 

Město Telč v roce 2015 zahájilo přípravu řady projektů, které řeší zkvalitnění cyklistické dopravy. 

Postupně došlo k dořešení majetkových záležitostí, přípravě projektové dokumentace, zajištění 

dotačních zdrojů, postupné realizaci.  

• Cyklostezka v ul. Batelovská (280m) 

Zrealizováno v roce 2016. 

• Cyklo a inline stezka Lipky (2800m) 

Zrealizováno v roce 2017 

• Cyklostezka kolem rybníku Nadýmák, vč. osvětlení (340m) 

Zrealizováno v roce 2018 

• Cyklostezka po hrázi rybníka Roštejn (250m) 

Zrealizováno v roce 2018 

• Cyklostezka kolem Belpské lávky (270m) 

Zrealizováno v roce 2018 

• Lávka přes rybník Nadýmák (20m) 

Zrealizováno v roce 2018 

• Cyklostezka Hradecká – Slavatovská (250m) 

Zrealizováno v roce 2020 

• Singletrail v Lipkách (3000m) 

Zrealizováno v roce 2020 

 

B. Cyklostezky, které jsou nyní ve fázi realizace či projektové přípravy 

• Cyklostezka pod mostem v ul. Batelovská (25m) 

Propojení cyklostezky Lipky s cyklostezkou po hrázi rybníka Roštejn pod mostem v ulici 

Batelovská – mimoúrovňové křížení s komunikací II/112. Probíhá stavební řízení. 

 

• Cyklostezka Telč – Volevčice  (2000m) 

Zpracován projet pro stavební povolení. Probíhá stavební řízení.  



• Cyklostezka Volevčice – Studnice (1700m) 

Zpracován projet pro stavební povolení. Probíhá stavební řízení.  

• Cyklostezka Studnice – Doupě (2000m) 

V roce 2021 dopracování projektu pro stavební povolení. 

• Cyklostezka Telč – Krahulčí (1500 km) 

Zpracován projekt pro územní rozhodnutí, nutné řešení majetkoprávních vztahů 

(soukromé pozemky) 

• Cyklostezka Hradecká – Slavatovská – část osvětlení (250m) 

Stavba povolena. Realizace dle dostupných finančních zdrojů. V roce 2020 osvětlena 

pouze menší část stezky. 

• Cyklostezka kolem zámecké zdi (kolem záchranné stanice) – doplnění osvětlení (320m) 

V roce 2021 dojde za podpory Fondu Vysočiny k obnově povrchu stezky. Osvětlení 

stezky není součástí dotace – bude realizováno dle dostupných finančních zdrojů.   

• Cyklostezka Telč – Řásná 

Přírodní cyklostezka - Telč, Lipky, Vanov, rybník Vlček, rybník Smrk, Řásná, 

Velkopařezitý rybník. Jde o dílčí úpravy úseků, zprůjezdnění stezky pro cyklo. Realizace 

v roce 2021. Akce dotačně podpořena z OP přeshraniční spolupráce. 

• Cyklostezka Telč – Dyjice 

Cyklostezka propojující Telč s obcí Dyjice. V roce 2020 došlo k zahájení projektové 

přípravy. V roce 2021 dojde k prodiskutování technického řešení, řešení 

majetkoprávního vypořádání a zajištění povolení stavby. 

• Cyklostezka Telč – Radkov 

Cyklostezka propojující Telč s obcí Radkov. V roce 2020 došlo k zahájení projektové 

přípravy. V roce 2021 bude dokončena projektová příprava a následně se předpokládá 

prodiskutování technického řešení.  

• Cyklostezka kolem Štěpnického rybníka 

Vybudování a obnova cyklostezky se smíšeným provozem (cyklo + pěší) kolem 

Štěpnického rybníka. Konkrétně bude rekonstruován úsek od hráze Štěpnického 

rybníka, kde se naváže na nově vydlážděnou komunikaci.  Dále bude cyklostezka 

pokračovat k ul. Rybniční a dále se napojí v ul. Na Parkaně. Od ul. Rybníční půjde kolem 

hřbitovní zdi a napojí se na stávající asfaltovou komunikaci pod poliklinikou. Dále dojde 

k obnově stávajícího asfaltového povrchu stezky směřující pod sídlištěm U 

Štěpnického rybníka, vč. doplnění osvětlení v úseku pod sídlištěm.  Obnova stezky 

v navrženém povrchu (kamenné odseky, případně kamenná kostka) byla zamítnuta 

památkovou péčí. V současné době probíhá diskuse s památkovou péčí o možném 

řešení – volbě povrchů.  

 

• Cyklostezka Telč – Krahulčí Mrákotín 

V návaznosti na vypracovanou Studii proveditelnosti cyklostezek v mikroregionu 

Telčsko zahájení projektové přípravy cyklostezky Telč – Krahulčí – Mrákotín. 

 

 

 

 



B. Návrhy dalších tras  

V roce 2019 Mikroregion Telčsko ve spolupráci s Městem Telč zajistil zpracování Studie proveditelnosti 

cyklostezek v mikroregionu Telčsko. Jde o dokument, jehož cílem je navrhnout ucelenou síť nových 

cyklostezek v mikroregionu a zároveň posoudit jejich realizovatelnost, tedy stezek pouze pro cyklo, 

případně pěší. Dokument byl projednán s obcemi mikroregionu. 

Na základě tohoto dokumentu bude postupně docházet ke zpracování projektových dokumentací a 

následné realizaci jednotlivých úseků navržených cyklostezek. Cyklostezky jsou navrženy tak, aby 

propojily obce mikroregionu a zároveň navázaly na připravované cyklostezky okolních regionů 

(Třešťsko, Dačicko, Jindřichohradecko). Snahou bylo maximálně využít stávajících polních a lesních 

cest, využít pozemky ve vlastnictví obcí či státních organizací.    

Navržené stezky mají za cíl propojit město Telč s obcemi v okolí, především umožnit cyklistům vyhnout 

se frekventovaným komunikacím I., II. a III. třídy. Dlouhodobým cílem je vytvořit propojenou síť 

cyklostezek v okolí města Telče s návazností na další dálkové cyklostezky. Navržené stezky jsou součástí 

GIS města (mikroregionu Telčsko). 

 

C. Návazné aktivity města  

Vybudováním cyklostezek nejen posílíme bezpečnost cyklistů, ale i významně posílíme rekreační 

potenciál daného území. Příkladem je cyklo a inline v Lipkách. Záměrem města je dále navazovat na 

vybudované cyklostezky různými aktivitami pro celkové posílení jejich atraktivity. V roce 2019 byly 

realizovány např. tyto aktivity 

• Doplnění mobiliáře podél cyklostezky Lipky – úložné boxy s lavičkou 

• Výsadba aleje stromů kolem cyklostezky Hradecká – Slavatovská, vč. umístění mobiliáře 

• Odpočinková místa při sigletrail v Lipkách 

Řešení různých doprovodných/návazných aktivit. Patří sem například: 

• Expozice přírodního a kulturního dědictví: realizace 2021/2022. Jde o obnovu bývalého 

objektu DPS v ul. Špitální, vytvoření expozic, prostor pro besedy, vzdělání a zázemí pro 

návštěvníky.  Zcela jistě důležitou cílovou skupinou budou cykloturisté. 

• Řešení návazných pěších tras.  

o Zde jde například o pěší trasu kolem Punčošky (mezi ul. Batelovská, kolem Punčošky 

dále k technickému muzeu Na Sádkách). Jde o zprůchodnění a zajištění údržby. 

o Dále zajistit např. pěší propojení mezi kaštánkou a lipovou alejí (podél kraje Luhu). 

Zde rovněž pouze zprůchodnění + jednoduchá lávka 

• Obnova lokality Oslednice a Romantika 

• Umístění atraktivních vyhlídek při cyklostezce Lipky.  

• Doplnění jednoduchého navigačního systému. Pro celkovou orientaci v území je vhodné 

doplnit rozcestí navigačním systémem.  

• Doplnění informačních tabulí. Při budovaných stezkách budou umístěny informační tabule 

s mapou a návaznostmi na zajímavosti v okolí.  

• Zajištění kvalitní údržby vybudovaných stezek a doprovodného mobiliáře. 



• Propagace realizovaných aktivit a nabídky území. Např. V roce 2018/2019 vytvořeny 

propagační materiály v rámci projektu Objev telčský poklad. Jde o zajímavou hru pro občany a 

návštěvníky města a zároveň turistický průvodce zachycující veškeré turistické zajímavosti ve 

městě. V roce 2021/2022 budou vytvořeny propagační materiály v návaznosti na realizovanou 

cyklostezku Telč – Řásná a expozici v bývalém DPS. 

 

D. Návazné aktivity soukromých subjektů 

Pro celkový rozvoj budované turistické infrastruktury je stěžejní návaznost na další aktivity soukromých 

subjektů. Jde např. v lokalitě Lipky o realizovaný projekt Ranče, stávající Technické muzeum, Panský 

dvůr, či rekreační zařízení u rybníka Roštejn. Aktivity soukromých subjektů významně posílí celkovou 

nabídku území, cyklostezky, inline, či pěší trasy vše propojí a tím získá návštěvník velmi zajímavou a 

ucelenou nabídku trávení volného času. Při řešení aktivit je tedy i důležité spolupracovat s ostatními 

subjekty nabízející v území služby v cestovním ruchu.  

Příloha: 

Studie proveditelnosti cyklostezek v mikroregionu Telčsko. Ke stažení zde: 

https://www.telc.eu/mesto_a_samosprava/mestsky_urad/odbor_rozvoje_a_uzemniho_planovani/in

formace/studie-proveditelnosti-cyklostezek-v-mikroregionu-telcsko 

 

 

 

 

 

Zpracoval:  Vladimír Švec, ORÚP MěÚ Telč 
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