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P Ř I H L Á Š K A

DO SOUTĚŽE O CENU ZA NEJLEPŠÍ PŘÍPRAVU A REALIZACI 
PROGRAMU REGENERACE MPR A MPZ ZA ROK 2022

Název MPR/MPZ Městská památková zóna Třešť

POZOR! Města, která mají na svém území jak MPR tak i MPZ a přihlašují do soutěže obě území, musí podat pro 

MPR i pro MPZ Přihlášku do soutěže SAMOSTATNĚ.

Zdůvodnění 

přihlášky

Proč se domníváte, že byste měli za příslušný rok získat Cenu za nejlepší přípravu a 
realizaci Programu regenerace MPR nebo MPZ, vyzvedněte významné památkové 
objekty v obci. 

Charakteristika objektů, veřejného prostoru, souboru budov, chráněných území atd., které 
považujete za hlavní důvod k podání přihlášky do soutěže o Cenu za nejlepší přípravu a 
realizaci Programu regenerace MPR a MPZ za rok 2022, doplněnou fotodokumentací.

       Území historického jádra města Třešť bylo prohlášeno památkovou zónou   Vyhláškou 
č. 225/1995 Sb. Ministerstva kultury z 22.9. 1995.                                                                       

      Městská památková zóna Třešť je pátou nejmladší z 25 městských památkových 
rezervací a zón v Kraji Vysočina. 
Území památkové zóny má rozlohu 53,80 ha je zde 21 nemovitých kulturních památek.
       Proč podává město Třešť přihlášku do soutěže o Cenu za nejlepší přípravu a realizaci 

Programu regenerace městských památkových rezervací a zón za rok 2022?
       V r. 2022 je zralá slečna Městská památková zóna Třešť, tedy ve svých 27 letech, 
holkou na vdávání a jako věno by ji ocenění v Kraji Vysočina hodně slušelo. 
       Dá říci, že Městská památková zóna Třešť byla v r. 1995 Popelkou mezi staršími                                
a krásnějšími sestrami Městskými památkovými rezervacemi v Jihlavě a Telči.   
       Již ve svých žákovských letech 2003 a 2007(8 a 12 let) byla vítězkou Ceny za nejlepší 
přípravu Programu regenerace městských památkových rezervací a zón“ v Kraji Vysočina.
         V době dospívání, v letech 2012-2021, pracovala na své fyzické kondici (inženýrské 
sítě, komunikace, sadové úpravy) a v r. 2022 zapracovala také na svém vnějším vzhledu, 

aby se líbila. 
       Lze konstatovat, že v roce 2022 se slečna zóna vrátila do svých školních let (kompletní
oprava a rekonstrukce objektu školy na náměstí T.G. Masaryka)                                                         
       Stala se i zámeckou paní (dokončení rekonstrukce a zprovoznění zámku, nemovitá 
kulturní památka, rejstříkové číslo ÚSKP 46344/7-5331 - zámek, památkově chráněno od 
3.5. 1958).

       Myslela i na místní tradice a stavebně upravila prostory v Schumpeterově domě,
nemovitá kulturní památka, rejstříkové číslo ÚSKP 36711/7-5345, městský dům, památkově 
chráněno od 3.5. 1958. 
       Slečna zóna se v roce 2022 starala a postarala se také o podzámčí. Zkolaudovala nové 
parkoviště v ulici Na Hrázi a zajistila tak občanům i návštěvníkům města dostatek 
parkovacích stání připravených i na budoucí elektromobilitu. Součástí této revitalizované 
plochy je důstojné okolí památníku 126 vojákům z města Třešť, padlým v I. světové válce.    
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Myslela též na fyzickou kondici + aktivní odpočinek občanů všech věkových kategorií a v 

části nivy Třešťského potoka rozvinula linii cyklostezky. 
        Pohled na městkou památkovou zónu se zlepšil odstraněním přibližně 500 m drátů 
rozvodu vysokého napětí z nivy Třešťského potoka, včetně mnoha stožárů.
     Okolí cyklostezky kultivovala bylinkovo – kulturně – edukační plochou s názvem „Bylinková
stezka-být vodou“.   
       Myslela i na nové domovy a umožnila mladým rodinám na svém území dokončit čtyři nové
rodinné domečky.

      Finančně pomohla pěti vlastníkům při opravách svých nemovitostí.   
           Nezapomněla ani na ty, kteří již mezi námi nejsou a opravila další část komunikací na   

  městském hřbitově.    

           Charakteristika objektů veřejného prostoru, viz příloha č.1.

A. Péče o kulturní památky v MPR nebo MPZ 
Doplnit požadované údaje o písemný komentář a v případě vhodnosti i číselné vyjádření.

    

A.1. Počet nemovitých kulturních památek na území MPR nebo MPZ na konci roku 2022. Rozloha MPR nebo MPZ 
v ha. (Informativní údaje.)

          

       Městská památková zóna Třešť má rozlohu 53,80 ha je zde 21 nemovitých kulturních památek.

A.2. Kulturní památky v MPR nebo MPZ, které byly na konci roku 2022 v havarijním stavu, včetně důvodu 
havarijního stavu a doby trvání tohoto stavu.

         Protože se slečna zóna stará, v roce 2022 v Městské památkové zóně Třešť                       
není žádná nemovitá kulturní památka v havarijním stavu.
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A.3. Kulturní památky v MPR nebo MPZ, které byly na konci roku 2022 nevyužívané, s uvedením důvodu jejich 
nevyužívání a doby trvání tohoto stavu.

       V roce 2022 v Městské památkové zóně Třešť nejsou žádné nemovité kulturní památky 
nevyužívané a slečna zóna je se stavem velmi spokojená!   

A.4. Kulturní památky v MPR nebo MPZ, jejichž oprava byla provedena nebo dokončena v roce 2022, se stručným 
uvedením rozsahu obnovy a účelu využití.

       

Nemovitá kulturní památka rejstříkové číslo ÚSKP 46344/7-5331, zámek, 
památkově chráněno od 3.5. 1958.

Vlastníkem budovy zámku je Středisko společných činností AV ČR, v.v.i..

       Vlastník a slečna zóna dospěli k názoru, že stav zámku (původní obchodní název 
Zámecký hotel Třešť), je třeba po více jak 25 letech nepřetržitého provozu rekonstruovat a 
přiblížit standardu obdobných zařízení v České republice.
       Rekonstrukce vlastní budovy zámku, byla připravena regionální projekční kanceláří
z Jihlavy s filozofií vlastníka spojenou s Franzem Kafkou a díly Zámek a Venkovský lékař.    
       Stavební zakázku provedla stavební firma z města Třešť !

        Stavebními pracemi byly dotčeny všechny části zámku – recepce, chodby, schodiště,
WC, kuchyň, restaurace, bary, salónky, sály konferenční a hudební, pokoje, wellnes, kotelna,

kanceláře, zázemí pro personál, střecha, podkroví, fasáda, nádvoří. Byly provedené 
kompletní výměny vnitřních rozvodů vody, kanalizace, elektřiny, sdělovacích systémů, plynu, 

vytápění, technologie kuchyně, kotelny, osvětlení, klimatizace, systém bezpečnosti požární 
ochrany. Bylo instalováno nové vybavení pokojů, restaurací, salónků, konferenčních sálů, 
barů, chodeb, wellnes, recepce včetně napojením na zemní optickou síť města Třešť.

         
Finanční náklady Středisko společných činností AV ČR, v.v.i. - stavební část: 

                                                                                                    313.000.000,- Kč
       Finanční náklady Středisko společných činností AV ČR, v.v.i. - vybavení:           
                                                                                                      21.400.000,-Kč   
      FINANČNÍ NÁKLADY CELKEM:                                         334.400.000,-Kč
              

    Aktuální obchodní název zámku je Zámek Třešť.         
    Slečna zóna byla přítomna slavnostního otevření Zámku Třešť a potkala se zde s předsedou 
Senátu Parlamentu České republiky panem Milošem Vystrčilem i předsedkyní AV ČR paní Evou

Zažímalovou. 
Následná návštěva wellnescentra slečnu zónu velmi zaujala a ráda se sem vrátí
a stráví noc v apartmánu Franz Kafka. 
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Nemovitá kulturní památka rejstříkové číslo ÚSKP 36711/7-5345, městský dům, 
památkově chráněno od 3.5. 1958.

    V rámci projektu „Regionem Renesance proti proudu času“ byly stavebně upraveny vnitřní 
prostory Schumpeterova domu pro rozšíření expozice historie betlémářství v Třešti s názvem 
„Rok betlémáře“. Máte se na co těšit velcí i malí přátelé betlémů, vzkazuje slečna zóna.
FINANČNÍ NÁKLADY CELKEM: 2.730.000,-Kč 
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A.5. Objekty, u kterých došlo v roce 2022 ke zrušení prohlášení za kulturní památku, s uvedením důvodu (např. 
havarijní stav, z důvodu nové výstavby, demolice, neodborné obnovy atd.)

  
V roce 2022 v Městské památkové zóně Třešť nedošlo k žádnému zrušení prohlášení za 
kulturní památku.

A.6. Objekty, u kterých došlo v roce 2022 k prohlášení za kulturní památku, s uvedením důvodu. Uveďte, v kolika 

případech nebylo řízení dosud ukončeno, anebo objekt nebyl prohlášen za kulturní památku.

V roce 2022 v Městské památkové zóně Třešť nebyl žádný nový objekt prohlášen za 
kulturní památku a žádné správní řízení neprobíhá, ale slečna zóna vhodný objekt hledá.
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B. Péče o ostatní objekty v MPR nebo MPZ:
Doplnit požadované údaje o písemný komentář a v případě vhodnosti i číselné vyjádření.

B.1. Budovy v MPR nebo MPZ, které jsou ke konci roku 2022 v havarijním stavu (bez rozdílu vlastníka či charakteru 
objektu), včetně důvodu havarijního stavu a doby trvání tohoto stavu.

V havarijním stavu je budova v ulici Ztracená, č.p. 449, č.o. 1. 
Budova je dlouhodobě neobývaná – neobyvatelná. 
Nový vlastník budovy aktuálně absolvuje správní řízení ve věci odstranění havarijního stavu. 
Slečna zóna je z této budovy trochu smutná, ale věří, že aktuální stav bude včas napraven.   
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B.2. Budovy v MPR nebo MPZ, jejichž oprava byla provedena nebo dokončena v roce 2022, se stručným uvedením 
rozsahu obnovy a účelu využití.

               

Ulice Franze Kafky, č.p. 116, č.o.2. Na rodinném domě byla kompletně opravena fasáda
včetně architektonických prvků. Finanční náklady 285.000,- Kč.

Porovnávací fotografiegr
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          Ulice Nerudova, č.p. 72, č.o. 1. Na rodinném domě bylo vyměněno osm oken. 

Finanční náklady 240.000,- Kč.
            

          Ulice Úzká č.p. 478, č.o. 3. Na rodinném domě byla vyměněna čtyři okna a vstupní 
dveře. Finanční náklady 150.000,- Kč.   

          Ulice Fritzova č.p. 321, č.o. 6. Na rodinném domě byly vyměněny vstupní dveře. 
Finanční náklady 80.000,- Kč.

         Ulice Dr. Richtra č.p. 199, č.o. 25. Na rodinném domě byla vyměněna tři okna. 
Finanční náklady 130.000,- Kč.   

        Ulice Nádražní č.p. 418, č.o. 1. Na rodinném domě byla vyměněna střešní krytina. 
Finanční náklady 450.000,- Kč.     

             
       Ulice 5.května č.p. 123, č.o. 1. „Přestavba objektu na nám. T.G. Masaryka v Třešti“
Budova školy v čele náměstí mnoho let průběžně „hledala“ (s pomocí slečny zóny) využíti. 
Dobrá věc se, jako vždy, podařila a původní filozofii budovy sloužící vzdělávání a nauce 
naplnil architektonický atelier z Brna. 

              Budova školy je kompletně rekonstruována. Stavebními pracemi byly dotčeny 
všechny části budovy – chodby, schodiště, učebny, kabinety, tělocvična, WC, kotelna, půda,
střecha, fasáda.

             V přízemí budovy byla zcela změněna dispozice, kde školní tělocvična

„se proměnila“ v otevřený koncertní a divadelní sál. Další prostory jsou připravené 
pro komerční využití. Toto umožnilo moderní doplnění vnějšího vzhledu budovy v souladu 
s moderními směry v architektuře (viz. Stavba roku 2021 - Záchrana a zpřístupnění paláce 
na hradě Helfštýně).                                                                   
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V prvním a druhém patře jsou prostory pro výuku v oborech – hudební, výtvarný, 
taneční a literárně-dramatický se zázemím pro vyučující a hygienu. Jsou zde připravené 
také prostory výstavní.
     V celé budově byly odstraněny původní omítky, prostor schodiště, po vybourání 
„přístavků“, nabyl charakteru schodiště palácového. Byly provedené kompletní výměny 
vnitřních instalací vody, kanalizace, elektřiny, plynu, vytápění, technologie kotelny, 
osvětlení systém bezpečnosti požární ochrany a podlahy. Všechny vnitřní povrchy byly 
zbavené starých omítek a nahrazeny novými štukovými omítkami. Ve výukových 
prostorech jsou stěny a stropy opatřené izolačně – akustickými povrchy. Budova je 

kompletně bezbariérová včetně rampy   a výtahu. Budova byla napojena na zemní, 
sdělovací optickou síť města Třešť.
     Upravené prostory budovy budou využívat, Město Třešť – výstavní prostory, Základní 
umělecká škola Třešť, p.o., Česká spořitelna, a.s., lékárna RV-APA 2, s.r.o. a kavárna 
Gram kafé.   
Smluvní cena zhotovitele stavby je 86.000.000,- Kč.

B.3. Budovy v MPR nebo MPZ, které byly v roce 2022 demolovány, s uvedením důvodu demolice.

V roce 2022 v Městské památkové zóně Třešť žádné budovy demolovány.   
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C. Ostatní akce ovlivňující stav MPR nebo MPZ

C.1. Charakterizujte stav parků, veřejných prostranství v MPR nebo MPZ (např. povrchy komunikací, veřejné 
osvětlení, městský mobiliář, stav zeleně apod.) v roce 2022. Uveďte významné akce, které byly v letech 2012-

2022 podniknuty ke zlepšení stavu.

   

      Rok 2012:

     „Třešť, ul. Selská – vodovod a kanalizace“
   Rekonstrukce veřejného vodovodu a veřejné kanalizace v délce 192 m.

      Finanční náklady Města Třešť: 2.800.000,- Kč
          

       Rok 2013:

      „Třešť, ul. Partlicova“
        Rekonstrukce veřejného vodovodu a veřejné kanalizace v délce 450 m.      

        Rekonstrukce veřejného osvětlení 450 m.

       Prodloužen rozvod optické sítě města v délce 450 m.  

       Provedena přeložka veřejného plynovodu v délce 150 m. formou nového potrubí.              
       Provedena přeložka sdělovacích kabelů 100 m.
        Provedena rekonstrukce místní komunikace v délce 450 m, povrch kompletně v provedení
       použitými, dlažebními, žulovými kostkami frakce 8-10 cm. (z toho v délce 100 m odstraněn
        povrch asfaltový).  
        Provedena rekonstrukce chodníku v délce 600 m, betonová dlažba nahrazena použitými,
        žulovými, dlažebními kostkami frakce 4-6 cm.

        Směrově a dopravně upravená křižovatka ulic Partlicova – Selská byla osazena novým    

        městským, jedinečným mobiliářem.

        Finanční náklady Města Třešť: 13.500.000,- Kč
          

        Firma E.ON Česká republika, spol. s r.o. rekonstruovala rozvod sítě nízkého napětí (NN)

        v délce 450 m, tzn. že vzdušné vedení NN bylo odstraněno a položené nové zemní kabely.
        Finanční náklady firmy E.ON Česká republika, spol. s r.o.: 2.500.000,- Kč.      

  Rok 2014:   

„Kostel sv. Kateřiny Sienské“ 
Oprava omítky na věži a presbytáři.
Finanční náklady Města Třešť: 600.000,- Kč

„Třešť, ul. Revoluční - víceúčelová budova“
Provedena výměna oken a dveří, nová fasáda včetně zateplení opraveny toalety 
restaurace.   

Finanční náklady Města Třešť: 7.100.000,- Kč
         

„Regenerace zeleně Zámku Třešť, II. etapa“ 
Provedena plošná regenerace vzrostlé zeleně v areálu zámeckého parku 

Finanční náklady Akademie věd České republiky, v.v.i.: 800.000,- Kč
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        Rok 2015:

        „Biotop Malvíny“
Formou revitalizace zcela zanedbaného brownfieldu, v nivě Třešťského potoka, bylo 
postaveno na ploše cca 15000 m2 nové Přírodní koupaliště Malvíny. V areálu koupací 
vodní plocha ledvinovitého tvaru (plocha cca 3500 m2) s postupně rozdílnou hloubkou 
koupací vody, pro nejmenší děti až po rekreační plavce. Vodní plocha obsahuje několik 
vodních atrakcí, zázemí pro návštěvníky a personál. Plochy pro slunění jsou doplněné 
hřištěm pro beachvolejbal.

Vodní plocha má uzavřený vodní režim (doplňovaný z vodního vrtu) s čištěním vod formou 
zachování biologické rovnováhy ve vodě, tj. biologická čistička vody.    
Na areál navazuje plocha pro parkování cca 100 osobních aut.
Vysázeno 16 nových stromů a desítky keřů.

        Slečna zóna se zde v letní době ráda koupe i sluní.     
        Finanční náklady Města Třešť: 17.500.000,- Kč

Revitalizace dubové aleje v zámeckém parku v Třešti“
Provedena revitalizace oboustranné dubové aleje v areálu zámeckého parku 
Finanční náklady Akademie věd České republiky, v.v.i.: 400.000,- Kč
             

„Třešť, ul. Revoluční – vězeňský dvůr“
Oprava dlažeb a omítek.
Finanční náklady Města Třešť: 300.000,- Kč

Rok 2016:

„II/402 Třešť – ulice Fritzova“
Rekonstrukce veřejného vodovodu a veřejné splaškové kanalizace v délce 600 m, 

veřejného osvětlení v délce 600 m.

Postavena nová dešťová kanalizace v délce 660 m  

Prodloužen rozvod optické sítě města v délce 600 m.  

Provedena rekonstrukce chodníku v délce 600 m, betonová dlažba nahrazena použitými,
žulovými, dlažebními kostkami frakce 4-6 cm. 

Postavena plocha podélného stání pro 35 osobních automobilů, v provedení použitými, 
žulovými, dlažebními, žulovými kostkami frakce 8-10 cm.          

Finanční náklady Města Třešť: 18.000. 000,- Kč
            

Kraj Vysočina provedl kompletní rekonstrukci krajské silnice v délce 600 m, s povrchem 

asfalt.  

Finanční náklady Kraje Vysočina: 10.500.000,- Kč. 

Firma E.ON Česká republika, spol. s r.o. rekonstruovala rozvod sítě nízkého napětí 
v délce 600 m. 
Finanční náklady E.ON Česká republika, spol. s r.o : 3.200.000,- Kč. 
FINANČNÍ NÁKLADY CELKEM: 31.700.000,-

Rok 2017:

„Třešť, ulice Dr. Richtra  - prodloužení  HDPE trubek“
Prodloužení optické sítě města Třešť v délce 300 m.
Finanční náklady Města Třešť: 400.000,- Kč. 
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„Třešť, ulice Dr. Richtra, rozvod NN“
Firma E.ON Česká republika, spol. s r.o. rekonstruovala rozvod sítě nízkého napětí (NN) 
v délce 300 m, tzn. že dráty vzdušného vedení NN bylo odstraněno a položené nové zemní 
kabely. 

Finanční náklady firmy E.ON Česká republika, spol. s r.o.: 1.000.000,- Kč.

Rok 2018:

„Městský hřbitov – rekonstrukce ohradní zdi“
Kompletní rekonstrukce ohradní zdi hřbitova, u spodní komunikace, formou postupného 
přezdění zdiva včetně základů a jejich odvodnění.
Finanční náklady Města Třešť: 1.000.000,- Kč.

„Městský hřbitov – rekonstrukce komunikace“
Kompletní, systémová rekonstrukce hřbitovní spodní komunikace podél zrekonstruované 
ohradní zdi použitými, žulovými, dlažebními kostkami frakce 8-10 cm, jejichž povrch 
opracovávaly pásy tanků Československé lidové armády. (To ještě slečna zóna nebyla na 

světě.) V komunikaci byla instalována nová dešťová kanalizace v délce 80 m.

Finanční náklady Města Třešť: 550.000,- Kč.

Rok 2019:

„Revitalizace veřejné zeleně – Na Kanále“
Kompletní revitalizace nivy Třešťského potoka mezi ulicemi Selská – Na Hrázi.
V plochách potoční nivy bylo vysázeno 44 nových stromů, odstraněné nebyly žádné, byly 
provedené zdravotní a redukční řezy stromů.
Postavena nová mlatová cesta na levém břehu potoka.
Finanční náklady Města Třešť: 2.100.000,- Kč.

Městský hřbitov – rekonstrukce komunikace“
Kompletní, systémová rekonstrukce komunikace (původní žulové, dlažební kostky frakce 
8-10 cm) v úseku spodní branka – hřbitovní domek, nové schody opatřeny jedinečným
městským mobiliářem. 

Kompletní systémová rekonstrukce I. vodorovné komunikace střední, u hlavního kříže,
betonová dlažba a obrubníky nahrazeny použitými, žulovými dlažebními kostkami frakce 
4-6 cm + žulovými obrubníky KS 3.     
Finanční náklady Města Třešť: 500.000,- Kč.

„Třešť, ulice Nádražní – rozvod VN“
Firma E.ON Česká republika, spol. s r.o. rekonstruovala rozvod sítě vysokého napětí 
(VN) v délce 100 m, tzn. že dráty vzdušného vedení VN bylo odstraněno a položené nové 
zemní kabely. 
Finanční náklady firmy EG.D, a.s.: 180.000,- Kč.
       

Rok 2020:

Městský hřbitov – rekonstrukce komunikace“
Kompletní, systémová rekonstrukce komunikace (původní žulové, dlažební kostky frakce 
8-10 cm) v úseku spodní komunikace – společný hrob obětem II. světové války. Schody 
opatřené jedinečným městským mobiliářem.
Kompletní systémová rekonstrukce II. vodorovné komunikace střední, od hřbitovního 
domku, betonová dlažba a obrubníky nahrazeny použitými, žulovými dlažebními kostkami 
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frakce 4-6 cm + žulovými obrubníky KS 3.     
Finanční náklady Města Třešť: 500.000,- Kč.

„Úprava vodního režimu v zámeckém parku Třešť“ 
Revitalizace stávajícího rybníčku a obnovení souvisejícího mokřadu.   
Finanční náklady Akademie věd České republiky, v.v.i.: 2.000.000,- Kč

Rok 2020-2021:

„II/406 Dvorce – Telč, 1. stavba, Třešť ulice Revoluční“
Kompletní rekonstrukce ulic Na Hrázi, 5. května, Revoluční a část náměstí T.G. Masaryka.
Rekonstrukce veřejného vodovodu a veřejné splaškové kanalizace v délce 610 m. Veřejné 
osvětlení v délce 610 m citlivě řeší také přisvětlení silničních přechodů. Na stožáry 
veřejného osvětlení byl osazené nové odpadkové koše jedinečného městského mobiliáře. 
Postavena nová dešťová kanalizace v délce 250 m včetně akumulační nádrže 
a vsakovacího tunelu poblíž pomníku padlých vojáků v I. světové válce.   
Prodloužen rozvod optické sítě města v délce 750 m.  

Provedena přeložka sítě nízkotlakého plynovodu, formou nového potrubí, délce 50 m.
Provedena přeložka sítě sdělovacích kabelů, formou nových sdělovacích kabelů, v délce 
450 m.

Provedena rekonstrukce chodníků, o proměnných šířkách, v délce 850 m, včetně deseti 
bezbariérových silničních přechodů. Použita byla převážně původní historická masivní 
dlažba, doplněná v části masivní dlažbou novou (v prostoru před radnicí, která nahradila 
dlažbu z žulových dlažebních kostek frakce 8-10 cm). 

„Zbývající“ část zádlažby chodníků je provedena z použitých a nových žulových dlažebních 
kostek frakce 4-6 cm, které v části nahradily dlažbu betonovou. V části byly vráceny 
chodníkové obrubníky OP 3 původní, v části s podélnými parkovacími stáními byly použité 
nové chodníkové obrubníky OP 3, nahrazující i původní silniční betonové obrubníky.
Osmnáct podélných parkovacích stání je zadlážděno použitými, žulovými, dlažebními 
kostkami frakce 8-10 cm, jejichž povrch opracovávaly pásy tanků Československé lidové 
armády.  
Do vjezdů domů byly vrácené původní žulové dlažební kostky frakce 15-17 cm.

Parkoviště před víceúčelovou budovou bylo předlážděno v celé ploše.
U dvanácti kulovitých javorů (acer globosum) byly osazeny nové darovací kameny se 
jmény jejich dárců.
                Krajská silnice s asfaltovým povrchem byla rekonstruována včetně technicky 
náročné sanace podloží.  
                   Finanční náklady Města Třešť:         61.000.000,- Kč
                  Finanční náklady Kraje Vysočina:      29.000.000,- Kč
                   Finanční náklady GasNet, s.r.o.:          2.800.000,- Kč
                   Finanční náklady EG.D, a.s.:                1.100.000,- Kč
                   CELKOVÉ FINANČNÍ NÁKLADY:   93.900.000, - Kč

V době této stavby měla slečna zóna pevné nervy, řešila technické problémy,
odolávala požadavkům zhotovitele, dodržovala bezpečnost a ochranu zdraví při práci, 
trpělivě odpovídala na otázky občanů.           
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Rok 2021:

Městský hřbitov – rekonstrukce komunikace“
Kompletní, systémová rekonstrukce komunikace (původní žulové, dlažební kostky frakce 
8-10 cm + žulové obrubníky KS3)) v úseku spodní komunikace – hrobka Schumpeter –
Killian.

Finanční náklady Města Třešť: 500.000,- Kč.

„Městský hřbitov – oprava hrobky Schumpeter – Killan“
Revitalizace vzdušné izolace objektu a podpovrchové odvedení srážkových vod.
Kompletní oprava fasády.
Výměna střešní krytiny. 
Finanční náklady Města Třešť: 510.000,- Kč.
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„Třešť, ulice Na Hrázi – parkoviště“
Stavba „parkoviště“ spojuje vlastní parkovací plochu (37 parkovacích míst), příjezdovou 
komunikaci, kompletní opravu povrchů pomníku (včetně nového vysekáni 126 jmen 
místních občanů padlých     v I. světové válce), jeho přemístění o 12 + okolní plochy, 
schodiště a opěrné zdi.
Dále jsou zde vidět sadové úpravy, veřejné osvětlení, jedinečný městský mobiliář –           

ve formě kolostojů „II.generace“ – tzn. jednoznačně vyhovující i kolům s kotoučovými 
brzdami. Byla vysazena jedna lípa srdčitá (Tilia cordata)

Vidět není dešťová kanalizace, odlučovat lehkých kapalin, vsakovací tunel
a příprava pro zařízení budoucí elektromobility na parkovišti.
Finanční náklady Města Třešť: 8.500.000,- Kč.
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„Třešť, ul. Na Hrázi-Selská – VN“
Stavbu parkoviště umožnila časová koordinace se stavbou firmy EG.D, a.s., tj. odstranění 
drátů, betonových a dřevěných sloupů vzdušného vedení vysokého napětí (VN) a položení 
nových, zemních kabelů VN v délce 500 m, mezi novými trafostanicemi v ul. Selská 
a Na Hrázi.   
Finanční náklady firmy EG.D, a.s.: 6.500.000,- Kč.

Rok 2022:

„Cyklostezka Hodice – Třešť – Jezdovice – Salavice – Kostelec, 1. etapa.

V roce 2022 byla dokončena stavba cyklostezky, jejíž část je citlivě integrována do 
přípotoční části MPZ. Její délka v MPZ je 750 m.

V blízkosti cyklostezky bylo vysázeno třináct dubů letních (Quercus robur) 

Finanční náklady Města Třešť: 5.850.000,- Kč.

“Bylinková stezka – být vodou“.
Přiléhá k linii cyklostezky v nivě Třešťského potoka mezi ulicemi Selská a Na Hrázi.   
Myšlenkou je kultivace plochy bylino-travinnými valy různých výšek. Mezi valy je pochůzná 
hmatová stezka, živé vrbové brány, lavičky, potrubní telefony, tee pee a malý amfiteátr.
Valy byly osázena stovkami keřů.  
Finanční náklady Města Třešť: 1.350.000,- Kč.
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C.2. Charakterizujte hlavní závady životního prostředí v MPR nebo MPZ v roce 2022. Uveďte významné akce, které 
byly v letech 2012 - 2022 podniknuty ke zlepšení stavu (čističky, prohlášení chráněných území, působení 
neziskových organizací, dobrovolníků atd.)

Slečna zóna se domnívá, že v prostoru městské památkové zóny nejsou závady dotýkající 
se životního prostředí. 

Z celého předchozího textu je zřejmé, že životní prostředí se v městské památkové zóně 
stále průběžně a viditelně kultivuje. 

2012: V ulici Partlicova odstraněno 450 m drátů vzdušného vedení NN.

2014: Provedena plošná regenerace vzrostlé zeleně v areálu zámeckého parku. 

2015: Provedena revitalizace oboustranné dubové aleje v areálu zámeckého parku. 

2016: Na místě zpustlého brownfieldu postavena nová vodní plocha o rozloze cca 3500

m2, s vlastní biologickou čističkou vod, zřízeny kultivované travnaté plochy a 

vysázeno 
16 nových stromů a desítky keřů.

           V ulici Fritzova odstraněno 600 m drátů vzdušného vedení NN.

2019: V nivě Třešťského potoka vysázeno 44 nových stromů.
           V ulici Nádražní odstraněno 100 m drátů vzdušného vedení VN.

2020: Revitalizace stávajícího rybníčku a obnovení souvisejícího mokřadu

2021: V nivě Třešťského potoka odstraněno 500 m drátů vzdušného vedení VN.
           V nivě Třešťského potoka vysázeno třináct dubů letních (Quercus robur) 

           a jedna lípa srdčitá (Tilia cordata)  

           Na Malém náměstí vysázeny čtyři slivoně Hillierovy „Spire“ (Prunus hilliery „Spire“)

2022: Na valech v nivě Třešťského potoka vysázené stovky nových keřů.

C.3. Charakterizujte stav technické infrastruktury v roce 2022 a uveďte hlavní investiční akce v MPR nebo MPZ 

v letech 2012 - 2022 (kanalizační síť, vodovodní řad, plynovod, elektrické vedení atd.).

   Slečna zóna moc dobře ví, že stav technické infrastruktury v památkové zóně je 
v nadstandardní kondici! Důvodem je, že její vlastník, Město Třešť, investuje do sítě 
vodovodů, kanalizací, veřejného osvětlení i optické sítě velké finanční prostředky jak 
v období 2012-2022, tak v období 2000- 2012. Navíc své investiční aktivity časově 
koordinuje s vlastníky elektrické sítě, plynové sítě i sdělovacích sítí. 
Zde je seznam všech ulic v Městské památkové zóně Třešť s uvedením rozsahu 
provedených rekonstrukcí technické infrastruktury v období 2012-2022 

a v období 2000-2012:

název ulice                        období 2012-2022       období 2000-2012

Barvířská                                        B                            

Josefa Čapka                                                                K

Sv. Čecha                                                                     K

Erbenova                                                                      K
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Fritzova                                          K 

Hřbitovní                                                                       Č
Kostelní                                                                         K
Franze Kafky                                                                 K

K.H. Máchy                                    B

Malé náměstí                                 Č        
Nádražní                                                                       K
náměstí T.G. Masaryka                 K

Na Hrázi                                         K
Na Spojce                                                                     K

Partlicova                                       K

Revoluční                                       K
Dr. Richtra                                                                     K

Rooseweltova                                B

Selská                                            Č                                
J.V.Sládka                                                                     K
5. května                                        K
náměstí Svobody                                                           K
Tovární                                           Č
U Váhy                                                                           K
Úzká                                                                               K
Vozábova                                                                       K
Zracená                                                                          K

  Vysvětlivky: B-bez rekonstrukce,

                     Č- částečná rekonstrukce,

                     K- kompletní rekonstrukce.

    

Specifikace, rozsah a finanční náklady za období 2012-2022 viz. bod C.1.       

D. Péče o obyvatele a návštěvníky MPR nebo MPZ
Doplnit požadované údaje o písemný komentář a v případě vhodnosti i číselné vyjádření (je vhodné uvést např., zda je zřízen 
městský informační systém, naučné stezky atd.).

D.1. Počet trvale hlášených obyvatel v MPR nebo v MPZ.

                2012 1592         2022 1661

D.2. Je v obci/městě/městské části hl. města Prahy zřízeno infocentrum? Jaké služby nabízí návštěvníkům, jakou má 
provozní dobu atp.?

  Turistické informační centrum Třešť (člen Asociace turistických informačních center České 
republiky, dle Jednotné klasifikace turistických center České republiky, vlastní certifikát 
klasifikační třídy B) má sídlo v Městské památkové zóně Třešť na adrese Rooseweltova 

462/6, Třešť 589 01.    

Kontakt: telefon 567 234 567, e-mail info@trest.cz.
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Provozní doba:
leden, červen, červenec, srpen
pondělí - pátek: 8:00 – 12:00, 13:00 – 17:00 hodin

sobota – neděle: = 9:30 - 12:00, 13:00 - 16:30 hodin

únor, březen, duben, květen, červen, září, říjen, listopad, prosinec

pondělí – pátek: 8:00 – 12:00, 13:00 – 17:00

Poskytované služby:
průvodcovská činnost v expozici betlémů a v bývalé židovské synagoze
prohlídkové okruhy městem – dle objednávky
informace o ubytování, stravování
informace o jízdních řádech
turistické informace a tipy na výlety
informace o kulturních a společenských akcích ve městě a Mikroregionu Třešťsko
rezervace a předprodej vstupenek na kulturní akce ve městě
prodej map, pohlednic, knih, suvenýrů
internet pro veřejnost
kopírování, tisk, skenování, laminace, kroužková vazba 
databáze podnikatelů a služeb
příjem inzerce a příspěvků do zpravodaje Naše město
příjem řádkové inzerce a rodinných oznámení do Jihlavských listů
prodej a příjem předplatného měsíčníku Naše město
možnost zapůjčení 16 ks pivních setů (16 ks stolů + 32 ks lavic) a 6 historických stánků 
       

Město Třešť má tři druhy informačních systémů:     
TIOS – turistický, informačně orientační systém:
                   ukazuje směr k turisticky vhodným cílům, v jazyce českém 

                   a anglickém (účelné, samostatné, bodové rozmístění) 
       DIOS – dopravní, informačně orientační systém:
                  ukazuje směr ke komunálním cílům, v jazyce českém
                    (osazeno na sloupech veřejného osvětlení, dopravní značky IS 24c) 

     

KIOS – komerční, informačně orientační systém:
              ukazuje směr ke komerčním cílům, v jazyce českém
              (osazeno na sloupech veřejného osvětlení, zpoplatněný )

V městě Třešť jsou tři naučné stezky:       

- „Podivuhodná setkání Eleonory Sternbachové“
„Průvodcem“ naučnou stezkou je Eleonora, dcera Leopolda Sternbacha posledního 
šlechtického vlastníka zámku v Třešti. Stezka má 15 zastavení 
a délku 2500 m.  
- „Naučná stezka Špičák“
Seznamuje s přírodou v okolí Třeště, má 10 zastavení a délku 10 000 m.  

- „Geopark Třešť“
Stezka popularizuje geologii informačními tabulemi s jedinečnými kamennými exponáty 
z celé České republiky v areálu zámeckého parku.   
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D.3. Kulturní památky, které byly nově zpřístupněny veřejnosti v MPR nebo MPZ v roce 2022 a s jakým zaměřením 
(kulturně výchovným, společenským atd.).

         Bohužel slečně zóně se nepodařilo nově zpřístupnit kulturní památku, protože všechny již 
zpřístupnila!

D.4. Občanské vybavení v MPR nebo MPZ (ubytovací, stravovací, obchodní síť, zdravotnická, tělovýchovná, 
kulturní zařízení, dopravní obslužnost, parkování a další – uveďte obecně jejich přírůstky nebo úbytky 
v hodnoceném období 2012 - 2022).

V tomto segmentu se slečna zóna hodně konala a dařilo se.
Rok 2014: ubytování a stravování
Po kompletní opravě celého objektu zprovozněn
Wellnes hotel Harmony, Malé náměstí č.181/4 

- ubytování 38 lůžek, 10 přistýlek
- restaurace 52 míst
- wellnes

- parkování 15 míst
Finanční náklady soukromého vlastníka: 49.500.000,- Kč

Rok 2020: zdravotnické zařízení
Po kompletní opravě domů č.439/18, 438/20 a přístavbou nového objektu č.1473/20a
v ulici Nádražní zprovozněn Domov Kamélie Křižanov, p.o.. – středisko Třešť.
Jedná se o dvě domácnosti a denní stacionář pro 12 dospělých klientů  s mentálníma 
kombinovaným postižením s komunitním bydlením s pobytovou sociální službou. 
Finanční náklady Kraj Vysočina 65.400.000,- Kč.

Rok 2020-2021: dopravní obslužnost, parkování
      „II/406 Dvorce – Telč, 1. stavba, Třešť ulice Revoluční“

Rekonstrukce a dispoziční úprava osmnácti podélných parkovacích stání.

Rok 2021: dopravní obslužnost, parkování
„Třešť, ulice Na Hrázi – parkoviště“
Postaveno 37 nových parkovací míst, včetně přípravy na budoucí elektromobilitu, 
spojené s kultivací přiléhajících veřejných prostor.    
Finanční náklady Města Třešť: 8.500.000,- Kč.

Rok 2022: tělovýchovná zařízení
Cyklostezka, pro všechny věkové skupiny, cyklisty, bruslaře, běžce (i na lyžích), chodce,
rodiče s kočárky … . Její délka v MPZ je 750 m. Velká spokojenost občanů a slečna zóna je 
chválou až dojatá. 
Finanční náklady Města Třešť: 5.850.000,- Kč.
        

                     kulturní zařízení
V Schumpeterově domě upraveny a rozšířeny prostory historie betlémářství v Třešti.
FINANČNÍ NÁKLADY CELKEM: 2.730.000,-  Kč 

                      vzdělávací
V budově školy byly přestavbou zajištěny prostory pro Základní uměleckou školu Třešť, 
obory hudební, výtvarný, taneční a literárně-dramatický se zázemím pro žáky a učitele.  
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D.5. Propagace Programu regenerace MPR nebo MPZ na webových stránkách obce/města/městské části hl. města 
Prahy. 

Prezentace MPR nebo MPZ a kulturních památek, nacházejících se v obci/městě/městské části hl. města Prahy 
na webových stránkách obce/města/městské části hl. města Prahy - informace pro návštěvníky MPR nebo 
MPZ. 

Informace občanům obcí a měst a městských částí hl. města Prahy s MPR a MPZ, týkající se památkové péče 
včetně programů na obnovu kulturních památek na webových stránkách obce/města/městské části hl. města 
Prahy.

Odkaz na příslušné webové stránky.

Občané jsou informováni na webových stránkách města: 
https://trest.cz/grantove-programy/ds-1183/p1=14257

E. Společenský život

E.1. Občanská sdružení, nadace, spolky, umělecké soubory působící v obci či městě podporující regeneraci památek, 
jejich prezentaci a využití s uvedením jejich konkrétních aktivit v roce 2022.

Muzejní spolek v Třešti, s. - se zabývá historií města a okolí, poskytuje historické 
fotografie pro účely rekonstrukcí, oprav a úprav památek a objektů v MPZ. Veřejná 
prezentace historických fotografií a dokumentů. http://muzejnispolek.cz/ . 

Spolek přátel betlémů v Třešti, s. - udržuje tradici betlémářství ve městě, výchova 
mládeže, veřejné výstavy (Praha, Jindřišská věž) a prezentace třešťských betlémů 
(domácnosti členů spolku ve městě). http://www.betlemy-trest.cz/,

https://www.kudyznudy.cz/aktivity/betlemy-v-tresti-v-muzeu-i-domacnostech

Divadelní soubor Karla Čapka, z s. – divadelní soubor pořádá v letních měsících 
divadelní prohlídky nemovité kulturní památky – hradu Roštejn. https://www.dscapek.cz/,  

https://www.kudyznudy.cz/akce/svatebni-zvony-panu-zlate-ruze?datum=2022-07-03
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E.2. Akce, které se vztahují k akcím obnovy kulturních památek z Programu regenerace MPR a MPZ, nebo využívají 
a rozvíjejí místní tradice (trhy, soutěže, setkání rodáků, poutě, oslavy místních svátků atd.).

Betlémská cesta (prosinec-únor) – tradiční cesta městem po domácnostech, které 
vystavují své soukromé betlémy přímo doma pro veřejnost.

Běh vítězství Jihlava – Třešť (květen) – tradiční běžecký závod z Jihlavy do Třeště (14,6 
km), který vznikl na počest zastřelených občanů města 7.května 1945 (v r. 2022 48.ročník)

Dřevořezání (červenec) – unikátní dvoudenní akce v zahradě Schumpeterova domu, kde 
desítky řezbářů před návštěvníky předvádějí svůj „kumšt“.(v r. 2022 20. ročník)  

  

Expozice betlémů (celoroční) – expozice v Schumpetrově domě prezentuje více než 220 
let „mladou“ tradici třešťského betlémářství.

Jednorožnění (září) – sousedské setkání obyvatel města na náměstí, posezení s vlastní 
vařením, pečením, smažením a dobrý pitím doplněné kulturně – soutěžním programem. 
(v r. 2022 11. ročník)

  

Kateřinská pouť (duben) – tradiční pouťový program, zábavné atrakce, prodejní stánky na 
náměstí, mše svatá v kostele sv. Kateřiny Sienské

Martinská pouť (listopad) – tradiční pouťový program, zábavné atrakce, prodejní stánky 
na náměstí, mše svatá v kostele sv. Martina, Svatomartinský průvod.
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Pietní akt na Vězeňském dvoře (květen) – připomínka tragických květnových událostí 
roku 1945, kdy bylo na vězeňském dvoře zastřeleno 33 občanů města. 
Pietního aktu se účastní zástupci Parlamentu a vlády České republiky.  

Svatomartinský průvod (listopad) – průvod tvoří cca 80 osob v dobových kostýmech 
doprovázejících sv. Martina na bílém koni, průvod prochází městskou památkovou zónou 
za velké účasti veřejnosti.

Třešťské divadelní jaro (březen) – jedna z nejstarších soutěžních přehlídek ochotnických 
souborů v České republice, (v roce 2022 59.ročník). 

E.3. Zájem podnikatelské sféry o záchranu a využití místních významných památkových objektů (zda se podílí na 
financování jejich obnovy nebo je jen využívají pro své aktivity včetně výše podílu soukromých prostředků na 
obnově památek v roce 2022 - konkrétní objekty s vyznačením finančních nákladů).

Vzhledem ke společenské, a především ekonomické situaci nejen v České republice, ale i 
v Evropě se zájem podnikatelské sféry o záchranu a využití místních, významných 
památkových objektů se velmi utlumil a v roce 2022 se neprojevil. 

Slečna zóna vývoj společensko-ekonomické situace v době covidové epidemie
a válečného konfliktu v Evropě chápe.    
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F. Finanční účast na obnově památkových objektů v roce 2022

F.1. Částka z rozpočtu obce/města/městské části hl. města Prahy, věnovaná na obnovu památek v roce 2022 a 

v kolika případech (údaje zaokrouhlit):

Rozpočet Počet      
akcí

Kč
(tis.)

Poznámka

Celkem na území obce /města 2 273

Z toho na území MPR nebo MPZ 2 273

Památky v jiném než obecním vlastnictví (na území MPR 
nebo MPZ)

1 0

Podíl finančních prostředků z celkového objemu 

výdajů nejaktuálnějšího rozpočtu obce/města/městské 

části hl. města Prahy, uvedeného bez přijatých dotací, 

na obnově památek v roce 2022 na území 

obce/města/městské části hl. města Prahy v %,

jedná se o procentuální vyjádření částky, kterou je 

obec/město/městská část hl. města Prahy ochotna 

investovat z vlastního rozpočtu do obnovy památek.

1%

F.2. Částka z rozpočtu Ministerstva kultury v rámci Programu regenerace MPR a MPZ v roce 2022 s uvedením 
konkrétní akce (rozepište samostatně). Jako přílohu uveďte tabulku rekapitulace akcí obnovy připravovaných 
v Programu regenerace MPR a MPZ na rok 2022, která byla přílohou Anketního dotazníku na rok 2022.

Akce Kč (tis.)

Restaurování terakotového erbu pánů Wenzelů von Sternbachů. (zámek) 150

F.3. Částka z jiných zdrojů (kraj, stát, EU) - uvést, zda bylo požádáno na rok 2022 o finanční prostředky z jiných 
zdrojů a zda-li byly finanční prostředky získány a využity.

Akce Kč (tis.) Zdroj

Zámek Třešť 21,4 Středisko společných činností AV 
ČR, v.v.i.

G. Koncepční příprava regenerace

G.1. Územní plán /stav rozpracovanosti, datum schválení, evidence dle § 162 zákona č. 183/2006 Sb., o územním 
plánování a stavebním řádu (stavební zákon), na internetových stránkách Ústavu územního rozvoje 
http://www.uur.cz,/.

Územní plán Třešť -                  schválení 11.9. 2017, účinnost 27.9. 2017.

Územní plán Třešť - změna 1“, schválení 29.6. 2020, účinnost 15.10. 2020.
Územní plán Třešť - změna 2“, schválení 14.12. 2020, účinnost 7.1. 2021.
Územní plán Třešť - změna 3a, schválení 17.9. 2022, účinnost 15.10. 2022.
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Objednatel: Město Třešť, Revoluční 22/1, 589 01 Třešť.
Pořizovatel: Magistrát města Jihlavy, odbor stavební úřad, oddělení úřadu
                   územního plánování, Masarykovo nám. 97/1, 586 01 Jihlava.
Zpracovatel: knesl kynčl architekti s.r.o., architektonický atelier, 
                     Šumavská 416/15, 602 00 Brno 

G.2. Regulační plán MPR nebo MPZ anebo územní studie MPR nebo MPZ /dle § 30 zákona č. 183/2006 Sb. o 
územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění/. Stav rozpracovanosti, datum schválení 
zastupitelstvem, evidence dle § 162 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební 
zákon), na internetových stránkách Ústavu územního rozvoje http://www.uur.cz, příp. plán ochrany MPR nebo 

MPZ /dle § 6a zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů/. Stav 

rozpracovanosti, datum vydání opatření obecné povahy krajem.

Regulační plán, nebo územní studie Městské památkové zóny Třešť – není zpracováno. 

G.3. Program regenerace MPR a MPZ (aktuálnost dokumentu, kvalita, datum schválení zastupitelstvem a datum 
jeho poslední aktualizace).

Program regenerace MPZ Třešť - aktualizace 2022 - byl aktualizován a schválen 
usnesením Zastupitelstva města Třešť č. 8/2022-19/09-Z, na jeho 23 zasedání 
dne 19.9.2022.

G.4. Veřejně dostupný Program rozvoje obce, včetně začlenění regenerace území MPR nebo MPZ (stav 
rozpracovanosti, datum schválení, zveřejnění např. v databázi Obce PRO apod.). Další dokumenty využívané 
při realizaci regenerace MPR nebo MPZ (strategie CLLD,  ITI,  IPRU).

CLLD: https://www.mastrestsko.cz/wp-content/uploads/2021/08/Strategie-MAS-Trestsko-2021_2027_po-1-

vyzve_cistopis.pdf,  schválena 16.6.2021

ITI: https://www.jihlava.cz/assets/File.ashx?id_org=5967&id_dokumenty=555171, schválena 24.3.2022

IPRU: https://www.jihlava.cz/assets/File.ashx?id_org=5967&id_dokumenty=546297

          (pro programové období 2021–2027 nahrazeno ITI)

H. Závěrečný komentář pro vývoj území MPR nebo MPZ

- Stručně zhodnotit vývoj území MPR nebo MPZ z pohledu památkové péče, popsat celkový dojem z obrazu a 

funkcí území MPR nebo MPZ včetně veřejných prostranství, zeleně atd., provést hodnocení z pohledu 

obyvatel, návštěvníků, podnikatelů, atp. 

- Zhodnotit stav a způsob regulace reklamy na území MPR nebo MPZ. 

- Další zdroje finančních prostředků získané na obnovu kulturních památek v MPR nebo MPZ prostřednictvím 
veřejných sbírek, neziskových organizací, sponzorských darů apod. 

- Uvést, zda ve městě/obci/městské části hl. města Prahy existuje vlastní fond pro území MPR nebo MPZ
a) na obnovu kulturních památek, 
b) na opravu nepamátkových objektů.
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Vzhledem velikosti města Třešť (k 31.12. 2021 5557 obyvatel), k mladému věku 
městské památkové zóny (27 let) a finančním prostředkům 

v období 2012 – 2022 téměř 740.000.000,-Kč,

věnovaným do nemovitých kulturních památek, technické infrastruktury, veřejným 
prostranstvím, parkovým zónám, vodním plochám i ostatním budovám a zařízením,

lze konstatovat, že došlo k výrazně kladným změnám v Městské památkové zóně 
Třešť.  
Vše je stručně a jasně popsáno v bodech A1, B2, C1 a D4.        

Vizuální reklamní smog v památkových rezervacích a zónách je závažným problémem 
většiny sídel. Hlavním „krotitelem“ reklamy v MPZ je příslušný správní orgán, Magistrát 
města Jihlavy, odbor stavební úřad, oddělení úřadu územního plánování, Masarykovo 
nám. 97/1, 586 01 Jihlava a osvícenost či neosvícenost vlastníků nemovitostí v MPZ. 

Město Třešť nemá vydaný manuál dobré reklamy a označování provozoven v MPZ.

Město Třešť vypisuje od roku 2015 „GRANTOVÝ PROGRAM MĚSTA TŘEŠŤ, podpora 
nepamátkových objektů na území městské památkové zóny„.  

Za rok 2022 Město Třešť rozdělilo pěti žadatelům částku 251.676,- Kč za uznatelné 
náklady.

Schválil   Ing. Vladislav H y n k        Datum      ………………….  2022   

                starosta města Třešť       

Podpis      ………………………

Přílohy:

- Charakteristika objektů veřejného prostoru ve městě Třešť

- Rekapitulace akcí obnovy na rok 2022

- Město Třešť - „ČLOVĚK A ČAS“

Ing. 

Vladislav 

Hynk

Digitáln

podepsal Ing. 

Vladislav Hynk 

Datum: 2022.12.14 

11:47:44 +01'00'



Charakteristika objektů, veřejného 
prostoru ve městě Třešť
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Název kulturní památky: Rejstříkové číslo USKP: 

Území MPZ Třešť 2374 

Kraj Vysočina, okres Jihlava, Třešť 

 

Popis památky: 

Obec založená patrně ve 13. stol. dosáhla největšího rozkvětu v 16. stol. Historická zástavba podlehla 
několika požárům. Dnešní vesměs přízemní jednopatrová zástavba pochází převážně z 19. stol. bývalou 
židovskou komunitu připomínají synagoga a hřbitov. 

 

 

Název kulturní památky: Rejstříkové číslo USKP: 

Zámek  46344/7-5331 

Kraj Vysočina, okres Jihlava, Třešť, Dr. Richtra č.p. 234/14; 6 

 
Popis památky: 

Monumentální renesanční zámek vybudovaný na místě středověké tvrze byl barokně přestavěn                        
a do současné novorenesanční podoby upraven v roce 1860. Čtyřkřídlá dvoupatrová stavba s nádvorní 
arkádou a nárožními věžemi je obklopena rozsáhlým anglickým parkem. 

Realizovaná oprava v období 2012 – 2022: 

2015 – restaurování hlavního a bočního vstupního portálu 

2016 – restaurování žulových prvků na nádvoří 

2017 – restaurování kamenné kašny 

2018 – restaurování kamenných váz na vstupních branách 

2020 - obnova střešního pláště - oprava a výměna střešní krytiny 

2019-2022 – kompletní rekonstrukce  
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Název kulturní památky: Rejstříkové číslo USKP: 

Kostel sv. Kateřiny Sienské s božími muky 39540/7-5335 

Kraj Vysočina, okres Jihlava, Třešť, 5. května 

 

Popis památky: 

Renesanční jednolodní kostel s doznívajícími gotickými prvky založený v 16. století jako luteránský chrám 
byl v roce 1777 zbarokizován a znovu upravován po požáru v roce 1842. Před jižní vstupní předsíní stojící 
kamenná sloupková boží muka z roku 1701. 

Realizovaná oprava v období 2012 – 2022: 

2014 - oprava fasády vč. nátěru 
2021 - rekonstrukce střechy přístavby 

 

 

Název kulturní památky: Rejstříkové číslo USKP: 

Kostel sv. Martina s božími muky 27676/7-5336 

Kraj Vysočina, okres Jihlava, Třešť, Fritzova 

 
Popis památky: 

Vrcholně gotický kostel s románským jádrem a barokními úpravami je nejstarší sakrální památkou v Třešti. 
Jednolodní stavba s pětibokým závěrem a čtyřbokou věží se nachází v areálu bývalého hřbitova 
ohrazeného robustní zdí s budovou márnice a božími muky. 

Realizovaná oprava v období 2012 – 2022: 

2020 - oprava ohradní zdi v areálu kostela 
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Název kulturní památky: Rejstříkové číslo USKP: 

Fara s kaplankou 14731/7-5337 

Kraj Vysočina, okres Jihlava, Třešť, Fritzova č.p. 235/1 

 

Popis památky: 

Pozdně barokní stavební soubor farních budov pocházející převážně z r. 1771 představuje urbanisticky 
hodnotný komplex situovaný na vyvýšené terase pod kostelem. Ohrazený areál s obvodovou zástavbou     
se skládá z fary, kaplanky a budov hospodářského zázemí. 

Realizovaná oprava v období 2012 – 2022: 

--- 

 

 

Název kulturní památky: Rejstříkové číslo USKP: 

Synagoga 31987/7-5339 

Kraj Vysočina, okres Jihlava, Třešť, nám. Svobody 

 

Popis památky: 

Architektonicky hodnotná empírová synagoga vystavěná po požáru židovského ghetta v roce 1824 vytváří 
působivý pohledový prvek v zástavbě města. Obdélná stavba má reprezentativně pojaté uliční průčelí 
s klenutým podloubím a trojúhelným ořímsovaným štítem. Jediná židovská synagoga s loubím v České 
republice. 
Realizovaná oprava v období 2012 – 2022: 

--- 
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Název kulturní památky: Rejstříkové číslo USKP: 

Městský dům 46522/7-5340 

Kraj Vysočina, okres Jihlava, Třešť, nám. T. G. Masaryka č.p. 15/3 

 
Popis památky: 

Renesanční jednopatrový měšťanský dům s barokními úpravami situovaný v řadové zástavbě východní 
fronty náměstí si zachoval původní dispozici z doby kolem roku 1600. Uliční fasáda zdobená s grafitovou 
bosáží je prolomena asymetricky umístěným portálem. 

Realizovaná oprava v období 2012 – 2022: 

--- 

 

 

Název kulturní památky: Rejstříkové číslo USKP: 

Městský dům 46372/7-5341 

Kraj Vysočina, okres Jihlava, Třešť, nám. T. G. Masaryka č.p. 16/5 

 

Popis památky: 

V jádru barokní jednopatrový měšťanský dům s dvorním hospodářským křídlem se nachází v řadové 
zástavbě východní fronty náměstí. Výrazně zjednodušené klasicistní průčelí je v přízemí prolomeno 
asymetricky umístěným kamenným portálem se stlačeným obloukem. 

Realizovaná oprava v období 2012 – 2022: 

2019 – oprava fasády 
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Název kulturní památky: Rejstříkové číslo USKP: 

Městský dům 29333/7-5342 

Kraj Vysočina, okres Jihlava, Třešť, nám. T. G. Masaryka č.p. 17/7 

 
Popis památky: 

Klasicistní jednopatrový městský dům se symetricky řešenou uliční fasádou datovanou rokem 1804             
se nachází v souvislé řadové zástavbě východní fronty náměstí. Obdélná stavba šířkové dispozice je na 
osu prolomena segmentově zaklenutým průjezdem s patníky. 

Realizovaná oprava v období 2012 – 2022: 

--- 

 

 

Název kulturní památky: Rejstříkové číslo USKP: 

Městský dům 30881/7-5343 

Kraj Vysočina, okres Jihlava, Třešť, nám. T. G. Masaryka č.p. 18/9 

 

Popis památky: 

Jednopatrový městský dům s pozdně barokním průčelím pocházejícím z doby kolem roku 1800 je součástí 
řadové zástavby východní fronty náměstí. Hodnotný objekt s fasádou zdobenou rokajovým dekorem je na 
osu prolomen pravoúhlým vstupem v kamenném ostění. 

Realizovaná oprava v období 2012 – 2022: 

2019 – oprava střechy, oprava komínových těles a revize stropních trámů 
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Název kulturní památky: Rejstříkové číslo USKP: 

Městský dům 29485/7-5344 

Kraj Vysočina, okres Jihlava, Třešť, Malé nám. č.p. 179/8 

 
Popis památky: 

Nárožní jednopatrový dům stojící na půdorysu písmene "L" s velmi protáhlým dvorním traktem je situovaný 
v řadové zástavbě severní fronty Malého náměstí. Budova pocházející z první poloviny 19. století má 
střídmě zdobené uliční průčelí klasicistního rázu. 

Realizovaná oprava v období 2012 – 2022: 

--- 

 

 

Název kulturní památky: Rejstříkové číslo USKP: 

Městský dům 36711/7-5345 

Kraj Vysočina, okres Jihlava, Třešť, Rooseweltova č.p. 462/6 

 

Popis památky: 

Reprezentativní klasicistní dům palácového typu byl vystavěný po roce 1835 továrníkem Josefem 
Schumpeterem na místě barokní stavby. Jednopatrový objekt stojící na půdorysu písmene L má bohatě 
členěné uliční průčelí nesoucí znaky louis-seizovského stylu. 

Realizovaná oprava v období 2012 – 2022: 

2013 – oprava uliční fasády 
2022 – úprava vnitřních prostor 
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Název kulturní památky: Rejstříkové číslo USKP: 

Soubor sochy Panny Marie Immaculaty  
a sv. Jana Nepomuckého 

45108/7-5347 

Kraj Vysočina, okres Jihlava, Třešť, Na Hrázi 

         
Popis památky: 

Hodnotný soubor dvou typologicky podobných barokních soch situovaných u mostu přes Třešťský potok     
je dílem sochaře F. Klause. Na shodně řešených podstavcích s volutami spočívá pískovcová skulptura 
Immaculaty a sv. Jana Nepomuckého v životní velikosti. 

Realizovaná oprava v období 2012 – 2022: 

--- 

 

 

Název kulturní památky: Rejstříkové číslo USKP: 

Socha sv. Jana Nepomuckého 45020/7-5349 

Kraj Vysočina, okres Jihlava, Třešť, Fritzova 

 

Popis památky: 

Barokní polychromovaná skulptura sv. Jana Nepomuckého pocházející z poloviny 18. století je umístěna   
ve výklenku nově postavené kapličky, kam byla přenesena po zboření původní novogotické kaple. 
Podživotní figura světce je provedena v tradičním pojetí. 

Realizovaná oprava v období 2012 – 2022: 

--- 
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Název kulturní památky: Rejstříkové číslo USKP: 

Sloup se siluetou Panny Marie  35311/7-5351 

Kraj Vysočina, okres Jihlava, Třešť, Vozábova 

 
Popis památky: 

Barokní kamenný sloup s vrcholovou siluetou Panny Marie s Ježíškem se nachází v ulici Vozábova. 
Válcový sloup spočívající na hranolovém soklu s rytou datací 1753 je ukončený hlavicí, která nese 
plechovou polychromovanou siluetu krytou plechovou stříškou. 

Realizovaná oprava v období 2012 – 2022: 

--- 

 

 

Název kulturní památky: Rejstříkové číslo USKP: 

Boží muka 45683/7-5358 

Kraj Vysočina, okres Jihlava, Třešť, Fritzova 

 
Popis památky: 

Kamenná sloupková boží muka kvalitní umělecko-řemeslné úrovně z roku 1766 jsou situována poblíž fary. 
Na vysokém hranolovém soklu spočívá čtyřboký dřík nesoucí do tří stran otevřenou zamřížovanou kaplicí 
se zaoblenou horní hranou stáčející se do valout. 

Realizovaná oprava v období 2012 – 2022: 

--- 
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Název kulturní památky: Rejstříkové číslo USKP: 

Kříž 35903/7-5360 

Kraj Vysočina, okres Jihlava, Třešť, Na Hrázi 

 

Popis památky: 

Kamenný pamětní kříž zhotovený v roce 1856 je situovaný poblíž Třešťského potoka v ulici Na Hrázi.        
Na novodobém odstupňovaném betonovém soklu s chybnou datací je osazen nízký hrotový kříž nesoucí 
pozlacený litinový korpus Krista a nápisovou blánu INRI. 

Realizovaná oprava v období 2012 – 2022: 

--- 

 

 

Název kulturní památky: Rejstříkové číslo USKP: 

Vězeňský dvůr 14665/7-7004 

Kraj Vysočina, okres Jihlava, Třešť, Revoluční 

 
Popis památky: 

Architektonicky upravené pietní místo se sousoším "Oběti revoluce" od akad. sochaře Jaroslava Krechlera 
připomíná tragické události z posledních dnů 2. světové války, kdy bylo v prostoru vězeňského dvora  
popraveno 33 místních občanů. 

Realizovaná oprava v období 2012 – 2022: 

2012 – oprava dlažby 
2015 – oprava omítek ohradní zdi 
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Název kulturní památky: Rejstříkové číslo USKP: 

Boží muka 15279/7-7108 

Kraj Vysočina, okres Jihlava, Třešť, Revoluční 

 

Popis památky: 

Raně barokní kamenná sloupková boží muka pozdně gotického tvarosloví zazděná do opěrné zdi se 
nacházejí v Revoluční ulici před domem čp. 72. Čtyřboký dřík je zakončený hlavicí s rytou datací 1650,            
na které spočívá kaplice s hrotitě zaklenutou nikou. 

Realizovaná oprava v období 2012 – 2022: 

--- 

 

 

Název kulturní památky: Rejstříkové číslo USKP: 

Městský dům 12017/7-8477 

Kraj Vysočina, okres Jihlava, Třešť, nám. Svobody č.p. 114/2 

 

Popis památky: 

Barokní jednopatrový dům obdélného půdorysu situovaný v exponované nárožní poloze dotváří charakter 
historické zástavby náměstí. Štítově orientovaná stavba krytá mansardovou střechou s polovalbou má 
průčelí členěné soustavou lizén a sdružených pilastrů. 

Realizovaná oprava v období 2012 – 2022: 

2021 – repase oken a vstupních dveří 
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Název kulturní památky: Rejstříkové číslo USKP: 

Městský dům  44364/7-8515 

Kraj Vysočina, okres Jihlava, Třešť, Franze Kafky č.p. 104 a 105 

 
Popis památky: 

Rozměrný jednopatrový dvojdům raně klasicistního původu z konce 18. století uzavírá řadovou zástavbu 
západní fronty náměstí. Obdélná stavba s připojenou klenutou bránou nekrytého průjezdu má plasticky 
členěné fasády a v interiéru dochované pruské klenby. 

Realizovaná oprava v období 2012 – 2022: 

2017 – č.p. 104 oprava fasády a obklad soklu 

2018 -  č.p. 105 výměna 6 ks oken a 1 ks dveří 

2019 – č.p. 105 obnova vnějšího pláště 

 

 

Název kulturní památky: Rejstříkové číslo USKP: 

Hřbitovní kaple s hrobkou 49838/7-8819 

Kraj Vysočina, okres Jihlava, Třešť, Vozábova 

 
Popis památky: 

Hodnotná pseudoslohová hřbitovní kaple s hrobkou spřízněných rodin Schumpeter a Killian byla postavena 
r. 1888 v dominantní poloze svažitého hřbitova. Jednoprostorová stavba členěná římskou arkádou je 
završena trojúhelným štítem s kamennou sochou anděla. 

Realizovaná oprava v období 2012 – 2022: 

2021 – obnova vnějšího pláště - lokální opravy a nátěr fasády a výměna celé plechové střešní krytiny 
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Název kulturní památky: Rejstříkové číslo USKP: 

Nadační dům Nathana Meissnera 105773 

Kraj Vysočina, okres Jihlava, Třešť, Nádražní č.p. 427/17 

 

Popis památky: 

Řadový trojpodlažní objekt barokního původu s klasicistními úpravami zachovaný v téměř intaktním stavu 
včetně vnitřních prostor představuje významný doklad židovského osídlení v urbanistickém celku bývalého 
ghetta. 

Realizovaná oprava v období 2012 – 2022: 

2019 – oprava střechy, oprava komínových těles a revize stropních trámů 

 

 

 

 

 

 



Název městské památkové rezervace nebo městské památkové zóny: Třešť

Poř. č. 
Kulturní památka

 (identifikace objektu)

Akce obnovy 

(stručná charakteristika)

Druh vlastníka 

(FO, PO, 

církev, obec)

Celk. náklady 2022

(v tis. Kč)

vč. DPH

A
Kostel sv. Martina                          

27676 / 7-5336

• oprava vitráží v presbytáři kostela

• oprava fasády včetně nátěru

• nátěr plechové střechy věže včetně klemp. prvků

církev

B
Fara s kaplankou                                   

14731 / 7-5337

• odstranění vlhkosti 

• oprava vnitřních omítek

• oprava venkovní fasády objektu kaplanky

• nátěr fasády kaplanky

církev

C
Městský dům č.p. 179/8                                             

29485 / 7-5344

• výměna střešní krytiny                                                                                   

• lokální oprava fasády
FO

D
Synagoga                                          

31987 / 7-5339

• dokončení sanačních venkovních úprav (2. etapa)                                

• vnitřní úpravy dle historických pramenů

• výmalba interiéru

církev

E
Zámek                                                        

46344/7-5331

• restaurování erbu
PO

F
Městský dům č.p. 114/2

12017/7-8477

• výměna střešní krytiny 

• lokální opravy vnějších omítek, nátěr fasády
FO

G
Městský dům č.p. 462

46344/7-5331

• lokální opravy vnějších omítek, nátěr fasády

• repase oken

• oprava schodů verandy

• nátěr verandy

obec

4 484Akce obnovy připravované na rok 2022 celkem

Rekapitulace akcí obnovy připravovaných v Programu regenerace městských památkových rezervací a městských 

památkových zón na rok 2022



         Město Třešť - „ČLOVĚK A ČAS“

Rekonstrukce centra města byla doplněna myšlenkou „ČLOVĚK A ČAS“ tedy čtyři roky po prohlášení centra
města městskou památkovou zónou. Tato myšlenka se postupně naplňovala téměř 20 let.

Myšlenka byla postupně zhmotněná v těchto částech města:

NÁMĚSTÍ T.G. MASARYKA:
Základním prvkem myšlenky jsou plně funkční sluneční hodiny zabudované v dlažbě náměstí.                 

Výška hodinové ručičky je 8,21m, plocha číselníku je 663 m3. Hodiny představují symboliku lidského bytí, kterou 
neúprosně odměřuje čas.

Fontána se čtyřmi výtrysky představuje 4 roční období – jaro, léto, podzim a zimu. 
Levé kvarteto 4 stromů, po obvodu slunečních hodin, představuje zrození, mládí, stáří a smrt v životě člověka. 
Pravé kvarteto 4 stromů, po obvodu slunečních hodin, představuje základní podmínky života člověka,          

zemi, vodu, vzduch a oheň. 

NÁMĚSTÍ T.G. MASARYKA a ULICE 5. KVĚTNA:
12 měsíců v roce představuje 12 javorů kulovitých, vysázených v jedné linii v okraji chodníku.

ULICE FRITZOVA:
     52 týdnů v roce představuje 52 číslovaných paprsků v dlažbě chodníku u vodní fontány fungující                   

24 hodin denně, 7dní v týdnu, 365 dní v roce (i při minus 22 stupních Celsia), na principu samotížného tlaku 
vodního sloupce.
Zdrojem vody jsou podzemní vodní prameny přivedené potrubím do fontány.

ULICE PARTLICOVA:
365 dnů v roce představují 4 terče v dlažbě chodníku se vzestupnými součty dnů dle čtvrtletí kalendářního

roku, tj. 90, 181, 273, 365.   

ULICE REVOLUČNÍ:
7 dní v týdnu představuje 7 terénních schodů s názvy dnů v týdnu.

  
ULICE NA HRÁZI:

24 hodin dne představuje 24 číslovaných dlažebních kostek v dlažbě chodníku před bustou Šimona Partlice 
ze Špicberka.   


