
1 

 

FOND PROJEKTŮ 2019 
 

A. Shrnutí realizovaných akcí v roce 2018 

 

 Rekonstrukce Štěpnického rybníka 

 Cyklostezka Lipky  

 Sportovní areál Hradecká 

 Rekonstrukce věže Sv. Ducha   

 Vybudování zázemí pro JSDHO (dobrovolné hasiče) 

 Cyklostezka po hrázi rybníka Roštejn 

 Cyklostezka kolem Belpské lávky 

 Rekonstrukce kanalizace na bývalém autobusovém nádraží 

 Rekonstrukce bytu v ul. Slavatovská 

 Rekonstrukce kotelny MŠ Nerudova 

 Rozšíření kamerového systému města 

 Obnova zastavení křížové cesty, ul. Batelovská 

 Dětské hřiště Studnice 

 Odpočinkové místo ve Studnicích – altán na vyhlídce  

 Výměna dětských prvků – dětské hřiště Na Dlážkách 

 Efektivní elektronický úřad města Telče 

 Prezentace památky UNESCO Telč – zařazení města Telče do vysílání Hitrádio 
Vysočina, Marketingová kampaň na území hlavního města Prahy, Prezentace 
města Telče v turistickém Magazínu Vysočina 2019 a v časopisu Moje země 
2018, Virtuální prohlídky, Filmový spot, Aktivity kolem Štěpnického rybníka – 
úprava prostranství 

 Podpora TIC v Kraji Vysočina – dotisk základních letáků v pěti jazykových 
mutacích, map Města Telče a okolí 

 Francouzsko-česká hudební akademie 2018 

 Historické slavnosti Zachariáše z Hradce a Kateřiny z Valdštejna 2018 aneb Jak 
to bylo za Masaryka 

 Telč - Město a kámen – průvodce a výstava Telč - Město a kámen, koncert 
 
Podrobně viz příloha: Podrobné Informace o realizovaných akcích v roce 2018 – „Akce města Telče 

v roce 2018“ 

 
 

 

B. Akce v realizaci nebo připravené k realizaci v roce 2019 

 
B1. Investor Město Telč 
 

 Centrum odborné výuky ZŠ Hradecká 
Rekonstrukce stávajících učeben ZŠ Hradecká – vytvoření odborných učeben, vč. vybavení 
(celé III.NP, část I.NP). Součástí projektu je komplexní rekonstrukce řešených prostor, vč. 
vybavení. Obdoba úspěšného projektu „Centrum odborné výuky ZŠ Masarykova“. 
Stav:  Akce realizačně zahájena. Uzavřena dotační smlouva.  
Předpokládané náklady:  32 900 tis. Kč 
Předpoklad realizace:  2018-2019  
Dotace:    IROP 
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 Zkvalitnění odborné výuky ZŠ Masarykova 
Rekonstrukce stávající odborné učebny ZŠ Masarykova (IT), vytvoření venkovní učebny vč. 
celkové obnovy prostranství mezi ZŠ a halou – bezbariérového propojení ZŠ a sportovní 
haly. Součástí projektu je rovněž obnova dvora ZŠ a prostranství u sportovní haly. 
Stav:  Před zahájením výběrového řízení. Uzavřena dotační smlouva 
Předpokládané náklady:  9 500 tis. Kč 
Předpoklad realizace:  2019  - 2020 
Dotace:    IROP 
 
 

 Revitalizace památek v historickém centru města Telče 
Projekt se skládá z těchto dílčích projektů: 
 

A. Rekonstrukce radnice v Telči 
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. 
 

B. Děti oživují památky - obnova domu č.p. 66 
Komplexní obnova objektu DDM. Obnova prostor, nové dispoziční uspořádání, nové rozvody 
sítí, částečně nové vybavení prostor. Nové využití podkrovních prostor. Nové využití 
podzemních prostor, vč. propojení s telčským podzemím. 
 
 
Stav:  Děti oživují památky - obnova domu č.p. 66: Probíhá zpracování dokumentace pro 
realizaci stavby, uzavřena dotační smlouva, před zahájením výběrového řízení. 

Rekonstrukce radnice v Telči: Probíhá zpracování dokumentace pro realizaci stavby, 
uzavřena dotační smlouva. 
Předpokládané náklady:  62 000 tis. Kč 
Předpoklad realizace:  Děti oživují památky - obnova domu č.p. 66: 2019-2020 

Rekonstrukce radnice v Telči: 2020 - 2022 
Dotace:    IROP 
 

 Rekonstrukce vodovodu a kanalizace sídliště Jana Žižky – I. etapa 
Zahájení celkové revitalizace sídliště Jana Žižky – rekonstrukce vodovodu a kanalizace I. 
etapa. 
 
Stav:   Před zahájením výběrového řízení 
Předpokládané náklady I. etapy:  15 mil. Kč (pouze vodovod a kanalizace) 
Předpoklad realizace: 2019 
Dotace:     SVAK 
 

 Revitalizace sídliště Jana Žižky – I. etapa (povrchy) 
Celková revitalizace sídliště je rozdělena do tří etap. Jde o komplexní 
revitalizaci/rekonstrukci komunikací, parkovišť, chodníků, veřejného osvětlení, zeleně, 
umístění nového doprovodného mobiliáře. 
Stav:   Žádost podána na I. etapu – žádost úspěšná, zpracovává se 

dokumentace pro provedení stavby. Vydáno stavební povolení. 
Předpokládané náklady:  12 000 tis. Kč 
Dotace:   Státní fond rozvoje bydlení (SFRB) 
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 Výstavba vodovodu a kanalizace v lokalitě Dačická 
Výstavba vodovodu a kanalizace pro stavební parcely v ul. Dačická. 
Stav:   Vypracována dokumentace pro územní řízení 
Předpokládané náklady:  16 000 tis. Kč  
Předpoklad realizace: 2019 
Dotace:     SVAK 
 

 Výstavba vodovodu a kanalizace v lokalitě Hradecká 
Výstavba vodovodu a kanalizace pro stavební parcely v ul. Hradecká. 
Stav:   Vypracována územní studie 
Předpokládané náklady:  7 000 tis. Kč  
Předpoklad realizace: 2019 
Dotace:     SVAK 

 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:      Pouze v záměru 
Předpokládané náklady:  2 500 tis. Kč  
Předpoklad realizace: 2019 
Dotace:     SVAK 
 

 Akustické opatření v tělocvičně ZŠ Masarykova 
V návaznosti na požadavky Krajské hygienické stanice je nutné řešit v tělocvičně ZŠ 
Masarykova akustická opatření.  
Stav:  Vyjádření KHS s požadavkem na řešení, zpracovány 

dvě varianty řešení, vč. propočtu nákladů.  
Předpokládané náklady:  400 tis. Kč  
Předpoklad realizace: 2019 
Možná dotace:    - 
 

 Koše na tříděný odpad akce (projekt „Vylepšení systému odděleného sběru 
využitelných částí“) 

Projekt řeší náhradu stávajících košů na odpad v Telči za kvalitní koše na tříděný odpad. Na 
nejvíce expandovaných místech dojde k umístění košů, které umožní občanům a 
návštěvníkům města třídit odpad (30ks). Budou nahrazeny stávající koše. Jde o další krok v  
systému odpadového hospodářství s cílem zajistit maximální separaci odpadů v Telči. 
Odpad z košů nelze vzhledem k jeho povaze jinak třídit. Dle dat, které máme k dispozici,  je 
do odpadkových košů po městě ročně vloženo přes 50 tun odpadu. Akce probíhá ve 
spolupráci s Mikroregionem Telčsko (nositelem projektu je Mikroregion Telčsko). 
Stav:     Před zahájením výběrového řízení. Uzavřena dotační smlouva.  
Předpokládané náklady:  550 tis. Kč 
Předpoklad realizace:  2019  
Dotace:    OPŽP 
 

 Vybudování šaten a zázemí pro sportovní areál Hradecká 
Vybudování dvou šaten se zázemím pro provoz sportovního areálu Hradecká.  
Stav:     Probíhá zpracování projektové dokumentace. 
Předpokládané náklady:  600 tis. Kč 
Předpoklad realizace:  2019  
Možná dotace:   Kraj Vysočina 
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 Zřízení dobíjecí stanice pro elektrokola  
Zřízení dobíjecí stanice pro elektrokola na parkovišti Na Sádkách, případně v jiné lokalitě v 
Telči. Bude osazen nový sloupek umožňující připojit do el. sítě více kol. Současně bude 
umístěn kolostav vedle nového sloupku.  
Stav:     Pouze v záměru 
Předpokládané náklady:  60 tis. Kč 
Předpoklad realizace:  2019  
Možná dotace: - 
 

 Napojení pozemku parc. č. 1204/16 v ul. Svatojánská na inženýrské sítě 
(vytvoření stavební parcely) 

Jde o volný pozemek, který se nachází v ul. Svatojánská (vedle restaurace Na Žabinci). 
Pozemek o výměře 1130 m2 je vhodný pro zasíťování a následnou zástavbu rodinným 
domem.  V roce 2019 dojde k napojení pozemku na inženýrské sítě a následně ke 
zveřejnění a prodeji tohoto pozemku. Při zpracování projektové dokumentace zasíťování 
pozemku bude posouzena i možnost vytvoření dvou parcel. 
Stav:     Pouze v záměru 
Předpokládané náklady:  100 tis. Kč 
Předpoklad realizace:  2019  
Možná dotace: - 
 
 

 Dětské herní prvky Lipky 
Vybudování nového dětského hřiště v Lipkách podél cyklostezky. Nabízí se umístění u pítka, 
případně zvolit jiné umístění  -  v návaznosti na další zatraktivnění umístit dětské prvky u 
nového odpočinkového místa „u vyhlídek“.  
Stav:     Akce připravena k realizaci, uzavřena dotační smlouva 
Předpokládané náklady:  250 tis. Kč 
Předpoklad realizace:  2019  
Dotace:    Kraj Vysočina  
  

 Umístění měřičů rychlosti 
Dle technických možností dojde k umístění měřičů rychlosti při vjezdech do města v ulicích: 
Hradecká, Hornomyslovská, Třebíčská, Studnice. 
Stav:  Probíhá zpracování dokumentace/ podkladů pro získání 

povolení odboru dopravy 
Předpokládané náklady:  300 tis. Kč 
Předpoklad realizace:  2019  
 

 Celoplošná oprava komunikací 
Celoplošná oprava komunikace v ul. Jihlavská (Roštejn – ul. Jihlavská) a v ul. Třebíčská (u 
bytových domů) 
Stav:     Zpracován návrh oprav, vč. předběžných nabídek 
Předpokládané náklady:  500 tis. Kč 
Předpoklad realizace:  2019  
 

 Oprava plotu, rozšíření parkoviště hřbitov Lipky 
Drátěný plot kolem hřbitova v Likách je nyní ve špatném stavu. Je potřeba zajistit 
komplexnější opravu. Nabízí se plot naproti pítku mírně posunout a tím umožnit kolmé 
parkování aut v obou směrech (v současné době kolmé parkování pouze z jedné strany). 
Tímto opatřením dojde k řešení problému s nedostatečným počtem parkovacích míst při 
obřadech v Lipkách. 
Stav:    Pouze v záměru 
Předpokládané náklady:  110 tis. Kč 
Předpoklad realizace:  2019  
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 Zkvalitnění sběrných míst v Telči   - dláždění pod kontejnery 
Zkvalitnění sběrných míst v Telči, zkvalitnění ploch pro umístění kontejnerů. 
Stav:    Uzavřena dotační smlouva 
Předpokládané náklady:  100 tis. Kč 
Předpoklad realizace:  2019  
Dotace:    Kraj Vysočina 
 
 

 Telč – město a kámen 2018 - 2019 
Průvodce „Telč – město a kámen“ se zaměřením na architektonické a geologické prvky ve 
městě, výstava, koncert 
Stav:    v realizaci 
Předpokládané náklady: 175 tis. Kč 
Předpoklad realizace:  2018 - 2019 
Možná dotace:  Ministerstvo kultury ČR 
 
 

C. Připravované projekty (podána/připravovaná žádost dotaci) 

 
C1. Podaná žádost o dotaci 
 

 Zvýšení kapacity MS Komenského 
Rekonstrukce prostor v objektu mateřské školy v ul. Komenského. Dojde k vytvoření nového 
oddělení školky pro 28 dětí, vč. zázemí.   
Stav:  Žádost podána. Probíhá zpracování dokumentace pro realizaci 

stavby. Vydáno stavební povolení. 
Předpokládané náklady:  7 200 tis. Kč 
Možná dotace:   IROP 
 

 Cyklostezka Hradecká – Slavatovská 
Vybudování stezky se smíšeným provozem (cyklo, pěší) vč. veřejného osvětlení ve směru od 
ul. Hradecká (od „plynařů“) k ul. Slavatovská – nyní vyšlapaná pěšinka. Součástí projektu 
bude rovněž doplnění veřejného osvětlení od ul. Slavatovská podél nové cyklostezky k ul. 
Hradecká. 
Stav:  Žádost podána. Zpracována dokumentace pro realizaci stavby. 

Vydáno stavební povolení. 
Předpokládané náklady:  2500 tis. Kč 
Možná dotace:   SFDI 
 

 Bezbariérová cesta ul. Slavíčkova (PD pro SP) 
Rekonstrukce chodníků, odstavných stání a veřejného osvětlení v ul. Slavíčkova. Vše 
v návaznosti na připravovanou investici společnosti EON – kabelizace nn v ulici.  
Stav:     Žádost podána. Vydáno stavební povolení. 
Cena:     7 500 tis. Kč 
Možná dotace:   SFDI 
 

 Obnova stezek na Oslednicích 
Obnova stezek v lokalitě Oslednice od židovského hřbitova k rozhledně. 
Stav: Žádost podána. Realizováno výběrové řízení. Vydáno stavební 

povolení. 
Předpokládané náklady:  1 200 tis. Kč 
Možná dotace:   SZIF 
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 Revitalizace plochy bývalého AN   - I. etapa 
Obnova plochy bývalého autobusového nádraží. I. etapa řeší revitalizaci části plochy 
směrem k ul. Slavíčkova. Půjde o vybudování parkovacích ploch, řešení zeleně, veřejného 
osvětlení, umístění mobiliáře. 
Stav:   Žádost podána, zpracovává se dokumentace pro provedení 

stavby. Vydáno stavební povolení. 
Předpokládané náklady:  5 500 tis. Kč 
Možná dotace:   IROP 
 
 

 Historické slavnosti Zachariáše z Hradce a Kateřiny z Valdštejna 2019 – Historie 
bez hranic 1099 – 2019, 920 let od založení Telče 

Stav:    podána žádost 
Předpokládané náklady: 495 tis. Kč 
Možná dotace:  Fond malých projektů Rakousko – Česká republika v rámci 
programu Interreg V-A Rakousko – Česká republika 
 

 Francouzsko-česká hudební akademie 2019 
Stav:     podána žádost 
Předpokládané náklady: 1 375 tis. Kč 
Možná dotace:  Fond malých projektů Rakousko – Česká republika v rámci 
programu Interreg V-A Rakousko – Česká republika, Město Telč, Ministerstvo kultury, Kraj 
Vysočina, Lesy ČR, Nadace Martinů 
 
 
 
C2. Připravována žádost o dotaci 
 

 Modernizace přestupního terminálu v Telči – parkoviště u nádraží 
Rozšíření parkoviště pro cestující v areálu nádraží v Telči. Vytvoření 18 nových parkovacích 
míst. 
Stav:   Zpracována dokumentace pro provedení stavby. Vydáno 

stavební povolení. 
Předpokládané náklady:  3 500 tis. Kč 
Možná dotace:   IROP 
 
 

 Prevence kriminality, rozšíření kamerového systému města 
Aktivity v oblasti prevence kriminality, rozšíření kamerového systému města o nové 
kamerové body.  
Stav:  Dle podmínek dotačního programu dojde ke zpracování záměru 

řešení. 
Předpokládané náklady:  200 tis. Kč 
Možná dotace:   kraj Vysočina 

 
 

 Pokračování obnovy křížové cesty 
Pokračování obnovy zastavení křížové cesty. Pro rok 2019 se předpokládá obnova 
zastavení ve směru na Krahulčí a případně dále ve směru na Vanov (zastavení v k.ú. Telč) 
Stav:     Zpracovává se projektová dokumentace 
Předpokládané náklady:  300 tis. Kč 
Možná dotace:   MK 
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 Cyklostezka Telč, Lipky, Vanov, Řásná 
Vybudování přírodní cyklostezky propojující Telč s Řásnou. Vedení cyklostezky: Telč, Lipky, 
Kaple sv. Karla Boromejského, Vanov, hráz rybníka Vlček, podél rybníka Smrk, podél 
chatové osady, podél pravostranného přítoku Telčského potoka, Řasná. Půjde o vybudování 
terénní cyklostezky, nicméně snahou bude zajistit sjízdnost i pro rodiny s dětmi. 
Stav:  Zatím pouze záměr, příprava PD v roce 2019. 
Předpokládané náklady:  3 000 tis. Kč 
Možná dotace:   kraj Vysočina 
 

 Singltrek Lipky 
V návaznosti na cyklostezku Lipky a zároveň připravovanou cyklostezku Telč – Řásná 
vybudovat v Lipkách trasy typu singltrek (specifické terénní cyklistické stezky - trasy široké 
na jedno kolo a jednosměrné). Půjde o další významné zatraktivnění oblasti Lipky pro 
občany a návštěvníky města.  
Stav:  Zatím pouze záměr, příprava PD v roce 2019. 
Předpokládané náklady:  1 000 tis. Kč 
Možná dotace:   kraj Vysočina 
 
 

 Bezbariérový MěÚ Na Sádkách 
Vybudování výtahu a přístupového chodníku k výtahu u budovy Městského úřadu Na 
Sádkách. Výtah propojí bezbariérově všechna podlaží budovy. 
 
Stav:     Zpracovaná projektová dokumentace 
Předpokládané náklady:  2 000 tis. Kč 
Možná dotace:   MMR, kraj Vysočina 
 

 Osvětlení přechodu u ZŠ Masarykova 
Zajištění osvětlení přechodu v ulici Masarykova před základní školou.  
Stav:     Zpracovaná projektová dokumentace 
Předpokládané náklady:  250 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:  Zpracována studie řešení, studie projednána s Krajskou 

správou a údržbou silnic. 
Předpokládané náklady: 1 000 tis. Kč 
Možná dotace:  SFDI, IROP 
 

 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. Tento rekonstruovaný úsek bude nově vydlážděn 
z kamenných odseků (obdobně jako v roce 2018 cyklostezka kolem Belpské lávky). Dále 
dojde k obnově stávajícího asfaltového povrchu stezky směřující pod sídlištěm U 
Štěpnického rybníka, vč. doplnění osvětlení v úseku pod sídlištěm. 
Stav:     Zpracována dokumentace stavby. 
Předpokládané náklady: 3 000 tis. Kč 
Možná dotace:  SFDI, IROP 
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 Doplnění a další zatraktivnění odpočinkového místa v Lipkách (bosostezka, 
zprovoznění studny apod.) 

V rámci projektu Cyklostezka Lipky budou v Lipkách osazeny atraktivní odpočívky 
s vyhlídkou.  Snahou je dále tuto plochu rozvíjet jako atraktivní místo pro odpočinek i aktivní 
vyžití dětí a rodin s dětmi. I z tohoto důvodu je připraven záměr řešící umístění bosostezky 
mezi vyhlídky, zprovoznění studny, která se zde nyní nachází (užitková voda).  
Stav:     Pouze v záměru 
Předpokládané náklady:  300 tis. Kč 
Možná dotace:  Kraj Vysočina 
 

 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. 
Předpokládané náklady:  1 200 tis. Kč 
Možná dotace:  MMR 
 
 

 Prezentace památky UNESCO Telč 2019 
Předpokládané náklady:  500 tis. Kč 
Předpoklad realizace:  2019 
Možná dotace:  Kraj Vysočina – podpora památek UNESCO 
 

 Podpora TIC v Kraji Vysočina 2019 
Zkvalitnění a rozšíření služeb TIC Telč v oblasti cestovního ruchu 
Předpokládané náklady: 70 tis. Kč 
Předpoklad realizace:  2019 
Možná dotace:  Zásady zastupitelstva Kraje Vysočina 
Možná dotace:  Fond malých projektů Rakousko – Česká republika v rámci 
programu Interreg V-A Rakousko – Česká republika, Město Telč, Ministerstvo kultury, Kraj 
Vysočina, Lesy ČR, Nadace Martinů 
 
 
 

D. Návrhy pro zahájení realizace/projektové přípravy 

(pozn.: jde o souhrnný výčet, není srovnáno dle priorit) 
 
D1. Akce zahrnuty v rozpočtu 2019 
 

 Inženýrské sítě - lokalita Dačická  (PD pro SP a DRS) 
Zpracování projektu pro stavební povolení a následně dokumentaci 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: 400 tis. Kč  
 

 Inženýrské sítě - lokalita Hradecká  (PD pro ÚR, SP a DRS) 
Zpracování projektu pro územní řízení, stavební povolení a následně dokumentaci pro 
realizaci stavby řešící vybudování inženýrských sítí v ul. Hradecká, vše v návaznosti na 
řešení lokality pro zástavbu rodinnými domy. Mimo vodovodu a kanalizace – financováno 
z dotace SVAK. 
Cena: 200 tis. Kč. 
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 Rekonstrukce kanalizace a vodovodu v ul. Jihlavská (PD pro ÚR, SP a 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: 500 tis. Kč. 
 

 Projekt dalšího využití objektu bývalého domova pro seniory v ul. Špitální 
(studie, SP) 

Zpracování studie a následně projektu pro stavební povolení dalšího využití objektu a areálu 
bývalého domova pro seniory v ul. Špitální.  
Cena: 300 tis. Kč  
 

 Děti oživují památky - obnova domu č.p. 66 (DRS) 
Zpracování dokumentace pro realizaci stavby akce podpořené z IROP. Nutný podklad 
k vyhlášení veřejné zakázky na stavbu. 
Cena: 400 tis. Kč  

 
 Pasport veřejného osvětlení 

Pasport mimo detailní popis všech světel veřejného osvětlení zhodnotí stáří svítidel a jejich 
náhradu za moderní LED, bude řešit vyčíslení úspor, návrhy na výměny svítidel, vč. výpočtu 
návratnosti. Rovněž budou posouzeny stávající kabelové rozvody, stáří a požadované 
výměny. Samozřejmostí bude posouzení sloupů veřejného osvětlení a návrhy na výměnu. 
Pasport je povinnou přílohou pro žádosti podávané do programu EFEKT – dotační program, 
kde je možné řešit výměnu starých druhů svítidel za úsporné LED.  
Cena: 150 tis. Kč. 
 

 Ul. Za Stínadly, řešení křižovatky ul. Třebíčská, Za Stínadly (SP) 
Zpracování projektové dokumentace pro stavební povolení řešící Rekonstrukci chodníku a 
místní komunikace v ul. Za Stínadly, vč. odstavných stání, veřejného osvětlení, zeleně. Dále 
je důležitou součástí dopravní řešení křižovatky ulic Třebíčská/Za Stínadly -   napojení na 
stávající chodník v ul. Třebíčská a dále pokračování s nově navrženým chodníkem do  ul. Za 
Stínadly a dále přes železniční přejezd na pozemek parc. č. 7461/3. Zde vytvořit přechod 
komunikace I/23, vč. osvětlení přechodu.  Dopravní řešení křižovatky bude řešeno 
s ohledem na zajištění pěší prostupnosti křižovatky, splnění požadovaných norem pro pěší 
Cena: 300 tis. Kč  
 

 Projekt obnovy vodních děl Vlček, Smrk a Polívkův rybník (SP) 
Zpracování projektové dokumentace pro stavební povolení řešící rekonstrukci rybníků. 
Především: rekonstrukce technického zařízení rybníků (požerák, případně bezpečnostní 
přeliv), řešení utěsnění hráze (smrk), odbahnění apod.. 
Cena: 300 tis. Kč  
 

 Aktualizace manipulačních řádů rybníků 
Aktualizace a vypracování manipulačních řádů rybníků – Smrk, Vlček, Polívkův, Ulický, 
Štěpnický. 
Cena: 150 tis. Kč  
 

 Studie dalšího využití bytového domu v ul. 9. Května 
Studie řešící možné další využití bytového domu v ul. 9. Května. Cílem studie bude 
zpracování technické a ekonomické analýzy možného dalšího využití objektu pro bydleni a 
služby. Součástí bude rovněž posouzení varianty rekonstrukce s variantou nové výstavby – 
vše s ohledem na technický stav objektu, dispoziční uspořádání a na požadavky legislativy 
týkající se rekonstrukcí bytových domů a s tím spojených nákladů. Předpokládáme využití 
přízemních prostor pro kanceláře a obchody (služby), ostatní prostory pro bydlení. 
Náklady: 100 tis. Kč 

http://nahlizenidokn.cuzk.cz/ZobrazObjekt.aspx?typ=parcela&id=299841739
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 Revitalizace prostranství u bytových domů v ul. Hradecké, lesácké bytovky 
(studie, SP)  

Zpracování studie a následně 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: 270 tis. Kč 
 

 Územní studie a územní plán Telč 
Dokončení změny územního plánu formou zpracování právního stavu. Dopracování 
územních studií rozvojových lokalit v Telči. 
Cena: 120 tis. Kč  
 

 Výstavba chodníku a VO ul. Radkovská (PD pro 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 se řešit vybudování chodníku jako cyklostezku se smíšeným provozem 
(obdobně jako v ul. Batelovská).  
Cena: 250 tis. Kč  
 

 Rekonstrukce chodníků a VO ul. Hormomyslovská a Kostelnomyslovská (PD 
pro 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: 200 tis. Kč  
 

 Výstavba skladu/montované haly  (DRS) 
Zpracování projektu pro realizaci stavby řešící výstavbu skladu/lehké montované haly pro 
umístění mobiliáře města a jiného zařízení. Městu v současné době chybí skladovací 
zázemí. Jsou využívány skladovací prostory různě po městě. Z pohledu kapacity jde o 
nedostatečné a často nevhodné prostory a je nutné tento stav řešit.  
Cena: 60 tis. Kč  
 

 Komunikace Na Sádkách - část nová zástavba (DRS) 
Zpracování projektu pro realizaci stavby rekonstrukce komunikace v nové obytné zóně. 
Cena: 80 tis. Kč  
 

 Zvýšení kapacity MS Komenského (DRS) 
Zpracování projektu pro realizaci stavby - rekonstrukce vnitřních prostor MŠ Komenského za 
účelem získání prostor pro novou hernu. Součástí projektu je řešení vnitřních dispozic, 
instalací, řešení suterénu budovy, kam dojde k přesunu provozní části. 
Cena: 300 tis. Kč 
 

 Studie revitalizace sídliště Radkovská (studie) 
Studie bude zahrnovat řešení komunikací, parkování, zeleně, VO aj. v celém území sídliště 
Radkovská.  
Cena: 200 tis. Kč 
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 Revitalizace sídliště U Štěpnického rybníka (ÚR, SP) 
Na základě vypracované studie příprava projektu pro územní rozhodnutí a stavební povolení 
komplexní revitalizace sídliště U Štepnického rybníka. 
Cena: 250 tis. Kč 
 

 Rekonstrukce šaten ZŠ Hradecká (DRS) 
V návaznosti na výstavbu sportovní areálu v ul. Hradecká jde o celkové dořešení zázemí pro 
sportovce. Nabízí se využít prostor u tělocvičny ZŠ Hradecká – bude vytvořen samostatný 
vstup od sportoviště. 
Cena: 60 tis. Kč 
 

 Revitalizace plochy bývalého AN  (DRS)  
Zpracování dokumentace pro realizaci stavby plochy bývalého autobusového nádraží v ul. 
Slavíčkova. Vše v návaznosti na potřeby území, vybudování parkovacích ploch, vhodné 
doplnění zeleně  
Cena: 200 tis. Kč 
 

 Projekty rozvoje cyklostezek v Telči 

 Cyklostezka Telč – Volevčice – Studnice – Doupě (SP) 
Dokončení dokumentace. V současné době pro úsek Telč – Volevčice vydáno územní 
rozhodnutí, pro úsek Volevčice – Studnice je zpracovaná studie vedení trasy. V roce 
2019 předpokládáme dokončení projektu pro územní rozhodnutí a stavební povolení celé 
trasy, vč. komunikace Studnice – Doupě.  
 

 Podchod/podjezd pro pěší a cyklo v ul.  Batelovská 
V současně době je vypracována studie řešení. Technické řešení odsouhlaseno 
správcem komunikace (mostu) II/112 v ul. Batelovská. Probíhají jednání s krajem 
Vysočina a SUS ohledně další správy mostu po umístění cyklostezky. V roce 2019 se 
předpokládá dopracování dokumentace pro územní a stavební řízení. 
 

 Cyklostezka Telč – Řásná 
Zpracování dokumentace přírodní cyklostezky propojující Telč s Řásnou. Vedení 
cyklostezky: Telč, Lipky, Kaple Sv. Karla Boromejského, Vanov, hráz rybníka Vlček, 
podél rybníka Smrk, podél chatové osady, podél pravostranného přítoku Telčského 
potoka, Řasná. Půjde o vybudování terénní cyklostezky, nicméně snahou bude zajistit 
sjízdnost i pro rodiny s dětmi. 

 

 Singltrek Lipky 
V návaznosti na cyklostezku Lipky a zároveň připravovanou cyklostezku Telč – Řásná 
vybudovat v Lipkách trasy typu singltrek (specifické terénní cyklistické stezky - trasy 
široké na jedno kolo a jednosměrné). Půjde o další významné zatraktivnění oblasti Lipky 
pro občany a návštěvníky města.  
 

 Vyhledávací studie řešení rozvoje dalších cyklostezek v Telči a okolí (studie)   
Studie bude mapovat další možnosti a vhodné trasy vedení cyklostezek jak v Telči, tak i 
v návaznosti na okolí, propojení obcí apod. Spolupráce s mikroregionem Telčsko. 
Mikroregion Telčsko obdržel dotaci na tuto studii. 

 
Cena: 400 tis. Kč 
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 Měú Na Sádkách, nové prostory, zateplení (PD pro SP) 
Město Telč získalo do majetku nové prostory/objekt v ul. Na Sádkách. Projekt pro stavební 
povolení bude řešit jak rekonstrukci vnitřních dispozic a instalací, tak i zateplení a výměnu 
oken budovy (v návaznosti na možnost získání dotace z OPŽP). 
Cena: 250 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: 200 tis. Kč 
 

 Studie revitalizace areálu bývalého zimního stadionu (studie) 
Zpracování podrobné studie řešící revitalizaci bývalého zimního stadionu, která bude sloužit 
pro další diskusi k využití a obnově tohoto území. Studie bude reflektovat potřeby města a 
zároveň závěry z předchozího veřejného projednání s občany města.  Součástí studie bude i 
posouzení technického stavu stávajících budov v areálu a návrh na jejich další využití 
s ohledem na celkovou koncepci území (případně i návrh na jejich demolici). Součástí studie 
bude rovněž posouzení bývalé ledové plochy (náklady na likvidaci, případně možnost 
zakomponování do architektonického návrhu) a celkový propočet investičních nákladů.  
Zadání studie, které bude reflektovat potřeby města a předchozí analýzy (veřejné diskuse) 
bude provedeno ve spolupráci s komisí regenerace (plní úlohu stavební komise). Následně 
bude osloveno min. 5 architektonických kanceláří s výzvou pro podání nabídky (výběr 
oslovených architektů proběhne rovněž na základě projednání v komisi regenerace). 
Vypracovaná studie bude následně představena a projednána s veřejností. 
Cena: 150 tis. Kč  
 

 Pěší stezka „Punčoška“ 
Projekt pro realizaci stavby (jednostupňový projekt) vybudování pěší stezky propojující 
lokalitu vedoucí od nové lávky v ul. Batelovská déle Punčoškou na hráz Kryštovského 
rybníka vyúsťující v ul. Na Sádkách – u muzea techniky.  
Cena: 40 tis. Kč  
 
 
D2. Akce nezahrnuty v rozpočtu 2019 
 

- Rekonstrukce rybníka Nadýmák – opěrné zdi, odbahnění 
- Oprava střechy kaple sv. Karla Boromejského 
- Položení umělého povrchu na ovál sportoviště u ZŠ Masarykova 
- Rekonstrukce stávajícího sportovního areálu v ul. Masarykova (tribuny - 

oprava, oprava povrchu asfaltového hřiště – umělý povrch) 
- Zkvalitnění sběrných míst v Telči  - doplnění komodit (kovy, BIO) 
- Rekonstrukce komunikací a chodníku 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 
- Rekonstrukce chodníků v ul. Myslibořská 
- Rekonstrukce chodníku v ul. Jiráskova 
- Doplnění chodníku ke sportovní hale od ul. Hradecká 
- Propojení ul. Luční s cestou podél Staroměstského rybníka (pěší, cyklo) 
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- Rekonstrukce komunikace k HZS (od ul. 9. Května) 
- Nová autobusová zastávka Dačická 
- 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.) 
- Rekonstrukce domů č.p. 70 a 71 na náměstí, vytvoření multifunkčního  

kulturního centra města  
- Studie proveditelnosti krytého bazénu 
- Doplnění dohledového systému na náměstí, vytvoření systému monitorující 

vjezd a výjezd z náměstí  
- Řešení lokality mezi ul. Špitální a Příční, vč. řešení využití objektu/pozemků 

bývalé tiskárny dle zpracované zastavovací studie  
- II. etapa rekonstrukce KD Studnice – rekonstrukce vytápění 
- 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 
- Rekonstrukce střechy MŠ Nerudova 
- Rekonstrukce interiéru tělocvičny ZŠ Hradecká – obložení stěn. 
- Rekonstrukce střechy ZŠ Masarykova (nad starou budovou) 
- Rekonstrukce dvou bytů Slavatovská 137 (přízemí) 
- 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 sociálních zařízení MŠ Komenského 
- 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 
 
 
 
 

Příloha:  

1. Podrobné Informace o realizovaných akcích v roce 2018 – „Akce města Telče v roce 2018“ 

2. Cyklostezky v Telči, stávající stav, návrhy 



 

  

INVESTICE 

MĚSTA 
TELČE 

2018 



 

  OBSAH: 
Rekonstrukce věže svatého Ducha 

Rekonstrukce Štěpnického rybníka 

Cyklostezka po hrázi rybníka Roštejn 

Cyklostezka Lipky 

Cyklostezka kolem Belpské lávky 

Sportovní areál Hradecká  

Vybudování zázemí pro JSDH (dobrovolné hasiče) 

Rekonstrukce kanalizace na bývalém autobusovém nádraží 

Rekonstrukce bytu v ulici Slavatovská 

Rekonstrukce kotelny MŠ Nerudova 

Rozšíření kamerového systému města 

Obnova zastavení křížové cesty, ulice Batelovská 

Dětské hřiště Studnice 

Odpočinkové místo ve Studnicích – altán na vyhlídce 

Výměna dětských prvků – dětské hřiště Na Dlážkách 

Efektivní elektronický úřad města Telče 

Podpora TIC Telč 

Prezentace památky UNESCO Telč 

 
Francouzsko-česká hudební akademie 

Historické slavnosti Zachariáše z Hradce a Kateřiny z Valdštejna 

Telč – Město a kámen 



 

 

 

REKONSTRUKCE 
VĚŽE SVATÉHO 

DUCHA 

REKONSTRUKCE 
ŠTĚPNICKÉHO 
RYBNÍKA 

Pokračování akce zahájené 

v roce 2017. V roce 2018 

došlo k ukončení celkové 

obnovy věže, došlo 

k instalaci silnoproudých  

a slaboproudých rozvodů  

a k umístění expozice. 

Náklady: 13,1 mil. Kč 

Dotace:     IROP 

 

Rekonstrukce hráze a odbahnění 

Štěpnického rybníka bylo zahájeno 

v roce 2017. V roce 2018 došlo  

ke kompletnímu dokončení  

akce a napuštění rybníka.  

Došlo rovněž k opravě  

komunikace na hrázi,  

vybudování mola, umístění 

doprovodného mobiliáře. 
 

Náklady: 28 mil. Kč 

Dotace:    MZ 

 



 

 

  

CYKLOSTEZKA 
PO HRÁZI RYBNÍKA 

ROŠTEJN 

CYKLOSTEZKA 

LIPKY 

Vybudování stezky  

se smíšeným provozem 

(cyklisté, pěší, in-line)  

po hrázi rybníka Roštejn 

(úsek od ulice Batelovská 

k bufetu u Roštejna). 
 

Náklady:  1,2 mil. Kč 

Dotace:     SFDI 

 

Pokračování projektu cyklostezka 
Lipky. V roce 2018 došlo k vybudo- 
vání cyklostezky kolem rybníka  
Nadymák, umístění osvětlení 
cyklostezky, vybudování lávky  
přes rybník Nadymák.  
Součástí projektu bylo také 
umístění doprovodného  

mobiliáře podél cyklostezky.  
 

Náklady: 20,5 mil. Kč 

Dotace:     IROP 

 



 

  

CYKLOSTEZKA 
KOLEM BELPSKÉ 

LÁVKY 

SPORTOVNÍ AREÁL 

HRADECKÁ 

Rekonstrukce stávající 

nezpevněné cesty kolem 

areálu bývalého zimního 

stadionu a kolem Domečku  

až ke sportovnímu areálu  

v ulici Hradecká. 
 

Náklady: 1,5 mil. Kč 

Dotace:     SFDI 

 

Revitalizace sportovního areálu  

v ul. Hradecká. Vybudování  

běžeckého oválu, fotbalového  

hřiště s umělým povrchem, 

víceúčelového hřiště  

s umělým povrchem,  

atletický sektor, volejba- 

lové hřiště, „workout“  

prvky apod. 

 
Náklady: 18,7 mil. Kč 

Dotace:     KV 

 



 

 

  

VYBUDOVÁNÍ 
ZÁZEMÍ PRO JSDH 

(DOBROVOLNÉ 
HASIČE) 

REKONSTRUKCE  

KANALIZACE 
NA BÝVALÉM AUTOBUS. 
NÁDRAŽÍ 

Vybudování zázemí pro  

činnosti SDH Telč. 

V rámci přístavby hasičské 

zbrojnice byla vybudována 

garáž, sklady a zázemí 

JSDH. 
 

Náklady: 3,5 mil. Kč 

Dotace:     MV, KV 

 

Rekonstrukce kanalizace v ploše 
bývalého autobusového nádraží. 
Odstranění dlouhodobého 
problému s odkanalizováním 
navazujících nemovitostí. 
 

Náklady: 0,8 mil. Kč 

Dotace:     SVAK 

 



 

 

  

REKONSTRUKCE 

BYTU V ULICI 
SLAVATOVSKÁ 

REKONSTRUKCE 

KOTELNY MŠ 
NERUDOVA 

Rekonstrukce bytu ve II. NP 

bytového domu v ulici 

Slavatovská. 
 

Náklady: 0,5 mil. Kč 

 

Komplexní rekonstrukce kotelny 
MŠ Nerudova, včetně řešení 
teplé užitkové vody (TUV), 
 

Náklady: 0,35 mil. Kč 

 



 

 

  

ROZŠÍŘENÍ 
KAMEROVÉHO  

SYSTÉMU MĚSTA 

OBNOVA ZASTAVENÍ 

KŘÍŽOVÉ CESTY 
V UL. BATELOVSKÁ 

Rozšíření kamerového 

systému města o dva 

kamerové body, včetně 

dovedení optiky k věži  

svatého Ducha. 
 

Náklady: 0,2 mil. Kč 

Dotace:     KV 

 

Pokračování na postupné  
obnově jednotlivých zastavení  
křížové cesty.  
V roce 2018 došlo k obnově  
zastavení v ulici Batelovská. 
 

Náklady: 0,14 mil. Kč 

Dotace:     MK 

 



 

 

  

DĚTSKÉ HŘIŠTĚ 

STUDNICE 

ODPOČINKOVÉ MÍSTO 

VE STUDNICÍCH 
ALTÁN NA VYHLÍDCE 

Umístění nových dětských 

herních prvků  

ve Studnicích. 
 

Náklady: 0,1 mil. Kč 

 

Umístění altánu ve Studnicích  
na atraktivním místě s vyhlídkou. 
Altán je umístěn u komunikace 
mezi obcemi Studnice  
a Doupě. 
 

Náklady: 0,1 mil. Kč 

Dotace:     SZIF 

 



 

  

VÝMĚNA PRVKŮ  
– DĚTSKÉ HŘIŠTĚ  

NA DLÁŽKÁCH  

EFEKTIVNÍ 
ELEKTRONICKÝ ÚŘAD 

MĚSTA TELČE 

Výměna dětských prvků 

na dětském hřišti 

Na Dlážkách. 
 

Náklady: 0,1 mil. Kč 

 

Projekt vychází ze strategického rám- 
ce rozvoje eGovernmentu 2014+ 
a Smart Administrations. Rozvíjí 
služby eGovernmentu ORP Telč  
– prostředí pro elektronické  
zpracování dokumentů, por- 
tál občana, formulářové 
řešení, vnitřní bezpečnost  
IS MěÚ Telč atd. Zefektivní  
personální řízení a informování 

občanů. Byla doplněna potřebná 

infrastruktura v oblasti IT. 

Náklady: 5,6 mil. Kč 

Dotace:     IROP 

 



 

  

PODPORA  
TIC TELČ 

PREZENTACE 
PAMÁTKY UNESCO 

TELČ 

Dotisk základních letáků  

o městě v pěti jazykových 

mutacích, map města  

Telče a okolí. 
 

Náklady: 77 tis. Kč 

Dotace:     KV 

 

- Zařazení Telče do vysílání Hitrádio 
Vysočina - „Být v rádiu“ 
- Marketingová kampaň na území 
hlavního města Prahy 
- Prezentace Telče v turistic- 
kém Magazínu Vysočina 2019  
a v časopise Moje země 2018. 
- Filmový spot 
- Virtuální prohlídky 
- Aktivity kolem Štěpnického  
rybníka 

Náklady: 0,6mil. Kč 

Dotace:    KV 

 



 

 

  

FRANCOUZSKO-ČESKÁ 

HUDEBNÍ 
AKADEMIE 

HISTORICKÉ SLAVNOSTI 
ZACHARIÁŠE Z HRADCE A KATEŘINY 
Z VALDŠTEJNA 2018  

aneb JAK TO BYLO  
ZA MASARYKA 

Náklady: 1,4 mil. Kč 

Dotace:     MK, KV, Lesy ČR 

     Nadace Martinů 

     Buffet Crampon 
 

Akce ke 100. výročí vzniku  
Republiky. 
 

Náklady: 0,2 mil. Kč 

Dotace:    KV 

 



 

TELČ 
- MĚSTO  

A KÁMEN 

Průvodce a výstava „Telč – 

Město a kámen“ + koncert 
 

Náklady: 175 tis. Kč 

Dotace:    MK 

 

MěÚ TELČ, ORÚP 
Ing. arch. Lukáš Pivonka 

listopad 2018 



PŘÍLOHA Č.2 FONDU PROJEKTŮ: ROZVOJ CYKLODOPRAVY V TELČI A NÁVAZNÝCH AKTIVIT 

(Tento dokument byl v této podobě schválen zastupitelstvem města dne 18.12.2017. Nově 

doplněné věci jsou označeny modrým textem.) 

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

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) 

Akce dotačně podpořena, realizace v roce 2018 

 Cyklostezka po hrázi rybníka Roštejn (250m) 

Akce dotačně podpořena, realizace v roce 2018 

 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. Vše nyní v jednání 

s krajem Vysočina ohledně vstupu do mostní konstrukce. V případě dořešení 

realizace 2019-2020. 

 Cyklostezka kolem Belpské lávky (270m) 

Akce dotačně podpořena, realizace v roce 2018 

 Lávka přes rybník Nadýmák (20m) 

Akce dotačně podpořena, realizace v roce 2018 

 Cyklostezka Telč – Volevčice  (2000m) 

Zpracován projekt pro územní rozhodnutí, vydáno územní rozhodnutí. Zahájeno 

zpracování projektu pro stavební povolení. 

 Cyklostezka Volevčice – Studnice – Doupě (3400m) 

V současné době schválená studie, probíhá zpracování projektu pro ÚR. 

 



 Cyklostezka Telč – Krahulčí (1500 km) 

Zpracován projekt pro územní rozhodnutí, nutné řešení majetkoprávních vztahů 

(soukromé pozemky) 

 Cyklostezka Hradecká – Slavatovská, vč. osvětlení (250m) 

Vydáno stavební povolení. Podána žádost o dotaci ze SFDI.  

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

V současné době je zde asfaltová komunikace, vedena jako “slepá“ místní 

komunikace pro motorová vozidla. Úpravou značení dojde na změnu komunikace na 

stezku pro smíšený provoz (pěší a cyklo) a zároveň bude vybudováno nové veřejné 

osvětlení podél této stezky. Stezka je hojně využívána i ve večerních hodinách 

(propojení ul. Slavatovská se sportovní halou Hradecká, areálem škol.). 

Vedení tras – viz mapová příloha. Z mapové přílohy je zřejmé, že všechny výše uvedené cyklostezky 

na sebe velmi dobře navazují.  Jsou vhodné jak z pohledu zvýšení bezpečnosti, tak i rekreace. 

 

B. Návrhy dalších tras  

Mezi další záměry nyní spíše ve fázi hledání tras (zpracování vyhledávací studie) jsou cyklostezky: 

 Cyklostezka Telč – Řásná (zpracování vyhledávací studie) 

 Cyklostezka Telč – Dyjice – Nová Říše (zpracování vyhledávací studie) 

 Cyklostezka Telč – Radkov (zpracování vyhledávací studie) 

 Cyklostezka Studnice – Vanůvek (zpracování studie) 

 Zaokruhování cyklo (inline) Lipky (dořešení majetkových otázek) 

 Vyhledávací studie řešící komplexně rozvoj cyklostezek v regionu Telčsko. Propojení obcí 

v návaznosti Telč, jako přirozené na centrum regionu.  

 

Vyhledávací studie byla zadána v roce 2018 ve spolupráci s Mikroregionem Telčsko. Mikroregion 

Telčsko získal dotaci z Fondu Vysočiny.  

Výstupem studie bude konkrétně:  
- propojit město od jihu s Radkovem a dále na Černíč a vytvořit možné napojení na 

cyklostezku od Dačic kolem Moravské Dyje,  

- propojit město od severozápadu přes Vanov s Řásnou a Lhotkou - hlavní turistické 
cíle, místní občané a turisté za koupáním…,  

- propojit město od západu s většími obcemi – Krahulčí, Mrákotín,  

- propojit město od jihovýchodu s Dyjicemi a následně přes Rozsíčky na Novou Říši, 
Bohuslavice, Starou Říši,  

- propojit město od severu s Volevčicemi a Studnicemi a Doupě a na hrad Roštejn, 
prověřit možné napojení na cyklostezku od Třeště.  

- Jednotlivé nové trasy cyklostezek budou projednány se zástupci dotčených samospráv. Trasy 
budou navrženy v maximální míře s ohledem na majetkové poměry (s co největším 
majetkovým zastoupením samosprávy, případně co nejmenším počtem soukromých 
vlastníků). 



- Zároveň dojde u navržených tras ke zhodnocení návaznosti na územní plány obcí a rovněž 
návaznost na zábory zemědělského či lesního půdního fondu jako možného významného 
limitu budoucí realizace. 

- Rovněž bude součástí studie zhodnocení finanční náročnosti realizace a definice možných 
dotačních zdrojů.  

- U vybraných úseků navržených cyklostezek dojde k zaměření – výškopis a polohopis (délka 
úseku cyklostezek, kde bude řešeno zaměření je 5 km). 

- S ohledem na terén, přírodní podmínky budou vhodně voleny varianty cyklostezek. Tedy 
zpevněná (asfalt, cementobetonový kryt), nezpevněný povrch (přírodní, terénní) a rovněž 
návrh trialových stezek (tzv. singletrail).   

 

Mezi nadregionální projekty z pohledu cyklodopravy lze zařadit záměry (nyní diskutován v spolupráci 

s okolními regiony): 

 Cyklostezka Jihlava – Třešť – Telč – Dačice – Slavonice (s návazností v Jihlavě na stávající trasu 

Jihlava Raabs a ve Slavonicích na rakouskou Thyarunde) 

Výše uvedené stezky mají za cíl propojit město Telč s obcemi v okolí, především umožnit cyklistům 

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

cyklostezek v okolí města Telče s návazností na další dálkové cyklostezky.  

 

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. Mezi tyto aktivity 

patří (realizace v roce 2018/2019): 

 Umístění atraktivních vyhlídek při cyklostezce Lipky.  

 Oživení/úprava stávající studny při cyklostezce Lipky  

 Výsadba stromů – propojení lipové a dubové aleje 

Řešení různých doprovodných aktivit pro cyklostezce. Patří sem například: 

 Vybudování bosostezky, bylinkové zahrady (umístění u vyhlídek/odpočívek v lipkách) 

 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) 

 Doplnění o singltrek (úzká jednostopá stezka pro horská kola, přírodního charakterui). 

Vhodná lokalita – Lipky (od lipové aleje směrem ke kapli sv. Karla Boromejského – 

jednosměrný okruh, nízké náklady, ale velmi atraktivní). V roce 2018 proběhla jednání 

s krajem Vysočina o možnosti dotační podpory vybudování obdobného druhu stezek v Telči 

v lokalitě 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. Informační tabule umístěny částečně v roce 

2018, bude pokračováno v roce 2019.  

 Zajištění kvalitní údržby vybudovaných stezek a doprovodného mobiliáře 

 Propagace realizovaných aktivit a nabídky území. V roce 2018 vytvořeny propagační 

materiály v rámci projektu Objev Telčský poklad. Uvedení na trh v roce 2019. Jde o zajímavou 

hru pro občany a návštěvníky města a zároveň turistický průvodce zachycující veškeré 

turistické zajímavosti ve městě.  

 

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 připravovaný 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: 

- Vedení řešených cyklostezek  

 

Zpracoval:  Vladimír Švec, ORÚP MěÚ Telč 

                                                           
i
 Singltrek je úzká, jednosměrná, z přírodních materiálů a v souladu s přírodou vybudovaná stezka. Kopíruje 
terén a využívá jeho nerovností a přírodních překážek. Plně respektuje přírodní prostředí a vhodně do něj 
zapadá. Singltrek je primárně určen pro zážitkovou a bezpečnou cyklistiku na horských kolech. Uživatele 
singltreku nepřekvapí náhlá prudká stoupání nebo klesání. 



Cyklostezka Batelovská

Cyklo a inline stezka Lipky

Cyklostezka kolem rybníka Nadymák

Lávka přes rybník Nadymák

Cyklostezka po hrázi rybníka Roštejn

Cyklostezka pod mostem v ulici Batelovská

Cyklostezka kolem Belpské lávky

Cyklostezka Telč - Volevčice

Cyklostezka  Volevčice - Studnice - Doupě

Cyklostezka  Telč - Krahulčí

Cyklostezka  Hradecká - Slavatovská

Cyklostezka  kolem zámecké zdi

Cyklostezka Telč - Dyjice - Nová Říše

Cyklostezka kolem řeky Dyje (Telč - Dačice)

LesyKat_p

VodUtPovS_p

hranice obce



Návrh vedení terénní cyklostezky Telč – Lipky – Vanov - Řásná 

 


