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úvod 

V diplomní práci se zabývám městem Telč a to konkrétně prostorem 
bývalého zimního stadionu. Jako bývalý student telčského gymnázia 
se zajímám o vývoj téměř rodného města. Areál už několik let chátrá 
a postrádá využití. Spojila jsem se tedy s vedením úřadu územního 
plánování, kde mi ochotně poskytli informace ohledně aktuálních zá-
měrů města. Hlavním cílem je především umístěním parkování velkého 
množství aut pro odlehčení historickému centru. Rozhodla jsem se tedy 
zpracovat studii tohoto území a zahrnout i reálné požadavky města. 
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Anotace 
(česká): 

Proměna areálu bývalého zimního stadionu na park s knihovnou. Vyřešení 
parkování velkého množství aut a zkvalitnění veřejných prostor.  

Anotace (anglická): 
Transformation of the area of the former ice hokey stadium to town park with 
public library. Finding the right way to situate big amount of parkink for vehicles 
without damaging the public space.  
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GSEducationalVersion

Telč

J ihlava

České  
Budějovice

Telč

Nová Říše
Jindřichův 

Hradec
Slavonice

Jihlava

GSEducationalVersion

kontext města

Město Telč se nachází v jižní části kraje Vysočina. Jihlava, krajské  
město, je vzdálená 30 kilometrů. Právě do Jihlavy dojíždí velká 
část obyvatel Telče za prací, ale i zábavou či nákupy. Z historicky  
významných měst jsou poblíž Slavonice či obec Nová Říše, se svým 
klášterem. 

Telč se skládá z 5 místních částí (Vnitřní Město, Podolí, Staré Město, 
Štěpnice a Studnice) a žije zde 5221 obyvatel (Z toho 79 v místní části 
Studnice.)
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město

Ze schwarzplanu města je patrné, že na území Telče se nachází  
několik rybníků napojených na Telčský potok. Tyto vodní plochy  
do značné míry přispívají k vytváření místního koloritu a podtrhují  
malebnost místní městské i venkovské krajiny. Přestože rybníky zača-
ly být stavěny až v 16. a 17. století, organicky splynuly s městskou  
zástavbou. 
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historie města

Podle místní pověsti je založení Telče spojováno s vítězstvím mo-
ravského knížete Otty II. nad českým Břetislavem r. 1099. Na pa-
měť bitvy prý založil vítěz kapli, později kostel a osadu, dnešní Sta-
ré Město. Historicky doložená je teprve zpráva o zeměpanském 
dvorci a strážní věži s kostelíkem – sídle královského správce.  
Telč vyplatil Karel IV. nejprve ze zástavy (1335) a později vyměnil za 
pohraniční hrad Bánov (1339) s Jindřichem z Hradce. Tento rod zaklá-
dá novou Telč.

V polovině 16. století se ujímá telčského panství Zachariáš z Hradce a 
nastává doba rozkvětu pro hrad i město. Osvícený a bohatý velmož 
(též díky sňatku s Kateřinou z Valdštejna) přestavuje velkoryse gotický 
hrad a přistavuje renesanční zámek. Italští řemeslníci povolaní na zá-
mek pomáhají měšťanům přestavět gotické příbytky na úhledné domy 
se štíty s podloubím. V té době byl také vybudován městský vodovod, 
nový špitál, založeny cechy, nové rybníky, nový způsob hospodaření. 
Zachariáš i ostatní z Hradeckého rodu umírají bez mužských potomků 
a tak Lucie Otilie, sestra posledního z nich, přivádí na Telč (i na Hra-
dec) r. 1604 svého manžela Viléma Slavatu (známého místodržícího z 
pražské defenestrace r. 1618) a s ním nový rod.

Panování Slavatů je poznamenáno třicetiletou válkou. Telč i celý kraj 
trpí pod švédskými (ale i císařskými) vojsky. Panství spravovali mužští 
členové rodu, do telčské historie se však nejvýrazněji zapsala vdova 
po prostředním z nich – Františka, roz. hraběnka z Meggau. Povolala 
do Telče jezuity, dala pro ně postavit kolej přímo proti zámku (1655), 
kostel Jména Ježíš (1667), přestavuje bývalou sladovnu pod farním 
kostelem v konvikt sv. Andělů (jakousi chrámovou hudební školu), za-
kládá nový hřbitov na Podolí (1676).
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18. století je poznamenáno nejprve vrchnostenským útiskem, poté však 
nastává vzestup měšťanského stavu a majetnější měšťané si krášlí 
město kašnami, mariánským sloupem, sochami a kaplemi.

Počátek 19. století je ve znamení industrializace. V bývalém Slava-
tovském dvoře vzniká Langova továrna na sukna, která měla až 600 
zaměstnanců. Druhá půle 19. století přinesla posun v národním uvědo-
mění. Důležitou roli hrály školy, od 60. let již české, včetně nižší reálky, 
založené 1852. Díky učitelům a profesorům i dalším, kteří tu působili 
(nakladatel Šolc aj.), vznikaly spolky (Občanská beseda, Omladina, So-
kol, Národní jednota) a Telč hrála významnou roli v celém jihozápad-
ním moravském regionu.

Postavením železnice z Kostelce do Telče 1898 a jejím propojením přes 
Slavonice do rakouské Švarcenavy skončila i komunikační izolace měs-
ta. Rozproudil se nový kulturní i hospodářský život. Telč ožila a rostla.

Po válce a nástupu komunismu se památkám nedostávalo mnoho 
péče. Nicméně se historické centrum obešlo bez velkých zásahů. Ná-
městí Zachariáše z Hradce se po nějakou dobu jmenovalo Stalingrad-
ské. Domy byly po revoluci zanedbané. 

Za minulého režimu bylo historické centrum sice podstatně rozbitější, 
ale mimo turistickou sezonu živější než dnes, kdy jsou domy barevnější 
a udržované. Fungovala tam třeba zemědělská škola s jídelnou, taky 
učiliště, internát a mateřská škola. Na náměstí bylo zdravotní středisko 
i lékárna, sídlili tam hasiči i Veřejná bezpečnost. Většina obchodů byla 
určena pro domácí, ne primárně pro turisty tak, jak je tomu dnes. 
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doprava

Automobilová doprava
Telčí prochází komunikace první třídy č.23, která spojuje dálnici D3 u 
Soběslavi (přes Jindřichův Hradec s Telčí) a dále pokračuje přes Třebíč 
až do Brna.

Další důležitou komunikací je i komunikace II/406 vedoucí od Jihlavy 
přes Telč a dále do Rakouska. Tato komunikace je důležitou spojnicí 
Telče s Jihlavou, ale i s menšími městy, jako je Třešť či Dačice.

Autobusová doprava
Hlavním přepravcem zajišťující autobusová spojení je společ-
nost ICOM. Zajišťuje spoje do Jihlavy i okolních menších center.  
Autobusové nádraží bylo v roce 2010 přemístěno k stanici vlakové. 
Další důležité zastávky se nachází u areálu škol na ulici Hradecká a 
dále na silnici směřující do Jihlavy. 

Vlaková doprava
Telčí prochází trať číslo 227, ta spojuje město na jedné straně se  
Slavonicemi a na opačné straně s Kostelcem u Jihlavy. Touto trasou 
projíždí pouze vlaky osobní. 
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zeleň a příroda

Město Telč se rozkládá v údolí Telčského potoka v Českomoravské 
geomorfologické podprovincii.

Přímo městem protéká Telčský potok, který se pod městem vlévá do 
Moravské Dyje.  Specifickou podobu města vytváří souvislý systém ryb-
níků. V k.ú. Telč je celkem 32 rybníků, v letních měsících je častý nedo-
statek vody vlivem nízkých průtoků.

Město má celkem dostatek zeleně (cca 11 m2/obyvatele). Obytná zeleň 
zahrnuje z 67 % zeleň u rodinných domků, rozloha veřejné zeleně činí 
8.5 ha, přičemž cca 7 ha zabírá zámecký park. Důležitým historickým a 
krajinotvorným prvkem jsou aleje a doprovodná stromořadí kolem cest, 
radiálně vybíhajících z města. Obzvlášť významná je alej do Lipek.

V okolí města se nachází přírodní rezervace Luh u Telče (jedinečná 
ukázka listnatého lesa vyšších poloh, tzv. podhorského luhu). 

alej L ipky
Luh u Telče

Zámecký park

lesy

sady

trvale zelené plochy

zahrady22 23



funkční využit í

občanské stavby

bydlení

zemědělské objekty

průmyslové objekty

garáže
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kultura

V průběhu celého roku město (a nejen město) pořádá mnoho kul-
turních akcí, atraktivní jsou nejen pro obyvatele Telče ale často akce 
navštěvuje mnoho lidí z okolních městeček a vesnic. Ať už jsou to sva-
továclavské slavnosti nebo historické slavnosti či česko-francouzská 
hudební akademie. 

Důležitou kulturní akcí, která má dlouholetou tradici jsou tzv. Prázdniny 
v Telči. Kdysi čistě folkový hudební festival trvající cca 14 letních dní se 
těší velké oblibě. Telč se promění v hudbou prolnuté město. Koncerty 
se pořádají na zámeckém nádvoří, v zámeckém parku a nově i v Pan-
ském dvoře, nedaleko centra.

Mnoho kulturních akcí je propojeno s telčským folklórním souborem 
Podjavořičan. Tradiční taneční a hudební vystoupení s cimbálkou se 
těší velké oblíbenosti. Tento soubor má i oddíly pro nejmenší Kvíteček 
a pro větší děti Kvítek. 

Dalším souborem je sbor Santini, jehož koncerty často bývají v prosto-
rách telčských kostelů a také mají velikou návštěvnost.
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areál bývalého zimního stadionu

Areál bývalého zimního stadionu se nachází v bezprostřední blízkosti 
historického centra města. Severně od této plochy se nachází Belp-
ská lávka, která je pěší spojnicí této strany města s náměstím. Areál 
zimního stadionu je od úrovně lávky a rybníka oddělen zvýšeným 
terénem. 

V těsné blízkosti areálu, na jeho jižní straně, stojí Lannerův dům, 
dnešní Územní odborné pracoviště NPÚ. 

Na západ od bývalého zimního stadionu se nachází také areál škol, 
Základní škola Hradecká a Gymnázium Otokara Březiny a Střední 
odborná škola Telč. K nimž přiléhá také venkovní sportoviště a spor-
tovní hala. 

Východní strana areálu je ohraničena soukromým pozemkem lemo-
vaným zdí a vzrostlými stromy. 
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AREÁL BÝVALÉHO 
ZIMNÍHO STADIONU

NÁMĚSTÍ  
ZACHARIÁŠE  
Z HRADCE

BELPSKÁ LÁVKA

LANNERŮV DŮM
ulice Hradecká

GOB A SOŠ TELČ

ZÁMECKÝ PARK

ZŠ HRADECKÁ

hranice památkové rezervace

ULICKÝ RYBNÍK

MŠ KOMENSKÉHO
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historie a kontext okolí

V těsné blízkosti bývalého zimního stadionu se nachází Lannerův dům. 
Tento objekt je nyní sídlem NPÚ pro kraj Vysočina, jeho historie však 
sahá až do 17. století. 

Dvůr zvaný Veselý vlastnil Abraham zámečník, přes několik majitelů se 
dostal k hraběnce Slavatové Ta ho roku 1654 darovala telčským jezui-
tům pro jejich hospodářské potřeby. Jelikož byl dvůr od koleje oddělen 
rybníkem, přičinila se zbožná hraběnka o vybudování dřevěné lávky, 
která od roku 1656 zajišťovala jezuitům přímý přístup k jejich hospo-
dářskému dvoru.

Jezuité zde svojí stavební aktivitou navázali na starší stavby hospo-
dářského dvora. 

V roce 1747 si v areálu bývalého hospodářského dvora jezuité ne-
chávají zbudovat nový zahradní dům (domus hortensis), o němž se 
předpokládá, že stával v blízkosti rybníka zřejmě totožný se západním 
křídlem dnešního Lannerova domu.

Objekt mimo své hospodářské účely sloužil jezuitům jako repositorium 
a dispensorium, tedy jako odpočinková stavba se zahradou, která 
byla využívána také pro pěstování léčivých rostlin.

Po zrušení jezuitského řádu roku 1773 je objekt označován jako admi-
nistrativní vrchnostenská budova. Areál zakupuje továrník Jakub Lang, 
který zde zřizuje manufakturu na výrobu sukna a celý objekt výrazně 
přetváří roku 1814. Z období této přestavby pochází dnešní podoba 
objektu, kdy celek doplnilo východní křídlo, a stavba získala jednotný 
charakter s odděleným dvorem.
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Až do roku 1835 sloužila stavba taktéž k výrobním účelům, avšak poté 
se většina výroby soustředila do nově zřízených prostor nedaleko od-
tud. Od 80. let 19. století se v areálu Langovy továrny usazuje rodina 
Löwy, která si posléze nechává změnit jméno na Lanner. 

Od roku 1929 patří objekt i se zahradou do majetku města Telče.
V letech 2009-2012 byl Lannerův dům adaptován jako sídlo Národní-
ho památkového ústavu, územního odborného pracoviště v Telči.

Park za objektem od 40. let dvacátého století téměř vymizel. Nejpr-
ve zde byly tenisové kurty a po jejich zrušení a vystavění venkovního 
zimního stadionu byl změněn ráz tohoto místa. Dochovalo se pouze 
několik původních stromů. Mezi stromy, které byly tomuto místu vlastní 
patří buk listnatý, jedle plstnatoplodá, tisy či lípy. 

V roce 1956 byl v sousedství lokality vybudován školní areál, kde dnes 
sídlí Základní škola Hradecká a v další budově Gymnázium Otokara 
Březiny a Střední odborná škola Telč.
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1835 Císařské povinné otisky stabilního katastru 1 : 2 880 - Morava a Slezsko

1897-1937 Katastrální mapy evidenční 1 : 2 880 - Morava a Slezsko

1951 Státní mapa 1 : 5 000

1984 Státní mapa 1 : 5 000

1835 Císařské povinné otisky stabilního katastru 1 : 2 880 - Morava a Slezsko

1897-1937 Katastrální mapy evidenční 1 : 2 880 - Morava a Slezsko

1951 Státní mapa 1 : 5 000

1984 Státní mapa 1 : 5 000
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Letecké snímky, 1938 Letecké snímky, 1962

Letecké snímky, 1951

Z leteckých fotek je patrný především park obklopující Lannerův dům a dále výstav-
ba budov škol v polovině 20.století.

Dále lze vidět změnu okolí lokality Lannerova domu. Ubývá zeleně, na místě parku je 
vystavěn venkovní zimní stadion, rozšiřuje se areál škol a přibývá okolní zástavby. 

Letecké snímky, 2000
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územní plánování

Území řešené v diplomové práci se nachází v ploše smíšené obytné a 
jedná se o plochu přestavby 008/1. Změna funkčního využití je pod-
míněna územní studií. 

CHARAKTER LOKALITy:

stabilizované území se zastavěnými plochami a plochami přestavby
 
Západní sektor města s poměrně mladou architekturou zástavby, urbanis-
mus tomuto území dala především osa ulice Hradecké, bývalou fabrikou Lan-
nerova domu (dnešní sídlo NPÚ kraje Vysočina),

Území je v přímé návaznosti na centrum města skrze Belpskou lávku. V 
dolní partii plochy u Lannerova domu se u vody nachází cykloubytovna.  
Ploše dnes vévodí bývalý sportovní areál – zimní stadion na zbytku původ-
ně jezuitského parku a zahrady u Lannerova domu, která byla zmenšena 
již v poválečných letech při stavbě sportovišť a školy, v současné době 
rozšiřované o sportovní halu a trakt učeben. Sám areál má prvky výrazné 
kompozice. 
Na druhé straně ulice od křižovatky na hrázi jsou ještě historická, zčásti 
venkovského charakteru blokově uzavřená, stavení, poté již určitým způso-
bem stabilizovaná obytná zástavba, typologicky pouze nepatrně připomína-
jící historické způsoby parcelování se zástavbou bez výrazné architektury. 
Z velké části se jedná o samostatně a polosamostatně stojící obytné domy. 

V území je navržena k transformaci lokalita bývalého zimního stadionu.
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hodnoty území (ochrana a rozvoj)

Chránit cenná panoramata z území na vnitřní město s věžemi kostela sv. 
Jakuba, sv. Ducha a jména Ježíš

Do zastavitelných ploch a ploch přestavby umisťovat prvky veřejného pros-
tranství a sídelní zeleně

koncepce rozvoje území

Posilovat funkci bydlení, sportu a rekreace

Areál škol považovat po rozšíření za stabilizovaný, posilovat funkci veře-
jného prostranství a sídelní zeleně mezi bloky škol

Plocha přestavby 008/1 - po dožití sportovního areálu snaha o návrat k 
struktuře bývalého Jezuitského parku - sídelní zeleně, doplněnou o prvky 
veřejné infrastruktury turistického ruchu, popř. Sportu a rekreace

koncepce prostorového uspořádání lokality

struktura zástavby/stavební čáry

Kompaktní rostlá bloková struktura zástavby, zástavba rodinných domů v 
zeleni, volná struktura

Maximální výška zástavby: respektovat stávající výškovou hladinu, v ploše 
008/1, 008/2, 008/4 budovy o max. výšce dvou nadzemních podlažích; 
7m/11m: obecně

koncepce lokality dle územního plánu
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koncept a funkční náplň

Areál bývalého zimního stadionu je v současné době aktuální téma i 
pro město Telč. Jelikož také vnímají tuto plochu jako nevyužitou, přes-
to s velkým potenciálem, rozhodli se zadat zpracování územní studie. 
Hlavním požadavkem města je umístění parkování pro cca 180 osob-
ních automobilů. 

V současné době totiž historické náměstí zatěžuje množství zaparko-
vaných aut a to především obyvatel domů. Plocha bývalého stadionu 
se přímo nabízí, je v docházkové vzdálenosti, pět minut od náměstí. 
Dále by parkování mělo posloužit i v průběhu různých kulturních akcí.

Důležitým bodem mého návrhu tedy bylo naplnit tento požadavek. 
Přestože vnímám odklon takového množství automobilů za prospěšné 
pro historické náměstí, bylo pro mě důležité nezatížit tak plochu sta-
dionu. Umisťuji tedy parkování z velké části do podzemí. 

Jelikož historicky bylo toto území jezuitskou zahradou a později par-
kem, rozhodla jsem se svým návrhem navrátit tuto funkci do území, 
zároveň park navazuje na městskou zeleň – park zámecký.

Dalším prvkem v areálu je návrh nové budovy městské knihovny. Ta 
totiž dnes sídlí v nevelkých prostorech mázhauzu budovy ZUŠ. Nedo-
statečné prostory vnímám jednak jako uživatel knihovny, ale umístění 
knihovny je podloženo i rozvojovým plánem města Telč. 

V severní části areálu se nachází ubytovna Domeček. Tento objekt zde 
zanechávám a nezasahuji do jeho pozemku. 
Na západ od něj se nachází menší objekt bývalých koníren, koncepčně 
navrhuji umístění malé galerie a klubovny pro folklórní soubor. Tento 
objekt by byl dořešen po důkladném prozkoumání historických kon-
strukcí a na základě stavebně historického průzkumu. 

Posledním objektem, jež je současně v řešené ploše, je budova tech-
nického zázemí stadionu, na tu se již v současné době zpracovává 
demoliční projekt. Proto s tímto objektem ve svém návrhu nepočítám.  

knihovna

venkovní  
amfiteátr

galerie
klubovna

sídlo NPÚ

budova ZŠ vjezd do 
podzemních 

garáží

ubytovna

kavárnaGSEducationalVersion

park
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Objekt knihovny umisťuji podél východní hranice pozemku, Zachová-
vám linii stromů, mezi nimiž je i památná lípa. Tudíž odsazuji objekt 
tak, aby bylo zachováno ochranné pásmo. Taktéž je to s garážemi v 
podzemí. Knihovna je dlouhý štíhlý objekt, který je jakýmsi protipólem 
staré konírny a zároveň je dalším kulturním/vzdělávacím místem, jako 
nedaleká základní škola a gymnázium. Vjezd do garáží na tuto linii 
navazuje. Parkování musí být vyřešeno pouze jedním podzemním pod-
lažím z důvodu geologických podmínek daného území. 

GSEducationalVersion

0 10 30

koncept objektů
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koncept knihovny

Objekt je rozdělen do několika částí. Kromě samotné knihovny se v 
budově nachází výstup z hromadných garáží v suterénu a také malá 
kavárna. 

Dvě podlaží knihovny obsahují oddělení pro dospělé, dětské oddělení, 
čítárnu/studovnu, která má výhled na město a dá se využít jako míst-
nost pro besedy a dále objekt obsahuje také potřebné zázemí.
 
Architektonická forma domu je odvozena od tradiční stavby se sed-
lovou střechou. Hrubá světlá omítka je doplněna světlou falcovanou 
krytinou.

Výrazným prvkem interiéru je průhled skrze jednotlivá podlaží až do 
otevřeného krovu. Využití dřevěných materiálů na regály i na parapet-
ní lavice dodává prostoru klidnou a útulnou atmosféru.

Druhé patro je přisvětleno střešními okny ve vrcholu střechy.  
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koncept přírodního amfiteatru

Na objekt knihovny navazuje i přírodní amfiteatr. K rybníku se svažující 
terén je využit a upraven jako terasovité sezení s návazností na molo. 
V případě konání hudebního či jiného představení bude možno přidě-
lat zábradlí nicméně během každodenního života bude podium sloužit 
jako molo s překrásným výhledem na telčské věže. 
Do svahu je také vytvořen zářez, který slouží pro skrytý vstup do sute-
rénu garáží a zázemí s toaletami. 
Stupně jsou široké a jsou rozděleny na kamennou část a travnatou 
plochu. Molo je dřevěné tak, aby materiálově navazovalo na blízkou 
lávku. Podpory jsou založeny do vody, obdobně, jako lávka.

GSEducationalVersion
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koncept parku

Park je tvořen několika protínajícími se osami. Hlavní osy jsou napojeny 
na jednotlivé prvky areálu, jejich povrch je tvrdý, tvořený kamennými 
kostkami. Jsou protnuty méně zpevněnými cestami s mlatovým povr-
chem. Podél cesty rovnoběžné s knihovnou je vysazeno stromořadí ja-
vorů do o metr vyvýšeného valu, tento val umožňuje stromům prostor 
k růstu i přes to, že se pod nimi nachází suterén garáží. Dalšími prvky 
parku jsou dvě kružnice. Jedna má formu jezírka, druhá kružnice je ob-
jektem jak světelným tak vodním. Vodní trysky vytváří v letních měsících 
vodní mlhu, přes noc je svislá kružnice i světelným prvkem, který rámuje 
pohled na věž kostela.
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situace

stromy nižšího až středního vzrůstu ovocné stromy a stromy malého vzrůstu křoviny vysoké trávy
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půdorys 1NP + situace_návaznost na okolí
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1 molo/podium
2 amfiteátr
3 vstup do zázemí amfiteatru a garáží
4 vstup do knihovny /ve dlažbě znak města Telč/
5 hlavní výstup z garáží
6 vstup do kavárny
7 výhled kavárny do zeleně (okrasné keře, kvetoucí trávy, převislé rostliny)
8 výstup z garáží
9 vjezd do suterénu
10 venkovní parkovací stání (zpevněno dlažbou prorostlou zelení)
11 památná lípa 
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1 výstup ze schodiště
2 kancelář pro zaměstnance spojena s drobnou dílnou
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2 hlavní výstupní jádro
3 druhý výstup + wc
4 zázemí amfiteatru 
5 wc v případě provozu amfiteatru
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řezopohled

východní pohled
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pohled od j ihu

pohled od severu
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pohled od Belpské lávky směrem na amfiteátr a knihovnu
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pohled od ul ice Hradecká
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pohled z parku na vstup do knihovny
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park v době soumraku
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interiér knihovny 2NP
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interier knihovny
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interier knihovny_dětské oddělení
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závěr poděkování

Řešení tohoto území se ukázalo jako nelehký úkol. Umístit zde téměř 
dvě stě parkovacích stání a přitom zachovat zeleň a vytvořit živý veřej-
ný prostor. Přesto věřím, že návrh splňuje zadání a zkvalitňuje veřejný 
prostor nejen v kontextu lokality ale i celého města. 

Tímto bych ráda poděkovala vedoucímu prácu panu docentu  
Rothbauerovi a konzultantům Vojtěchu Sosnovi a Karlu Filsakovi za  
vedení v průběhu práce. 
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