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TELČ 
Telč patří k nejstarším městům v České republice a je velmi vyhledávaným a ob-
divovaným místem. Sgrafita a fresky na zdobených štítech měšťanských domů 
na historickém náměstí nezapřou italskou inspiraci a dodnes vyhlížejí jako za svých 
nejslavnějších časů, za vlády pánů z Hradce. 

Pro historickou cenu památek a pro jedinečně dochované náměstí bylo historické 
centrum města Telče roku 1970 vyhlášeno Městskou památkovou rezervací a v roce 
1992 zapsáno na Seznam světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO.

Víte, že historicky nejcennější objekty v Telči jsou soustředěny téměř na jednom 
místě, na náměstí Zachariáše z Hradce?

„Moravské Benátky“, „Perla Vysočiny“ nebo „Jezerní růže“ – za všemi 
těmito příměry se skrývá město Telč – renesanční skvost mezi českými městy. 
Malebné město uprostřed Českomoravské vrchoviny láká své návštěvníky do již 
zapomenutých časů.

Víte, že město Telč vzniklo podle legendy již v roce 1099?

Nenechte si ujít

Státní zámek (dočasně v rekonstrukci, omezený provoz), Telčské podzemí a vyhlídko-
vou věž sv. Ducha s interaktivní zábavně-naučnou expozicí, Telčský dům, Městskou 
galerii Hasičský dům, Jezuitskou kolej, muzeum pro celou rodinu Muzeum techniky, 
věž sv. Jakuba, rozhlednu, Expozici historie železniční dopravy, volnočasový areál 
Panský dvůr, zážitkový ranč pro odpočinkovou a aktivní dovolenou, cyklostezku, 
inline stezku a singletrailový areál v Lipkách, několik značených vycházkových tras 
a nově vybudovanou přírodní cyklostezku z Telče kolem kaple svatého Karla v Lip-
kách do Řásné. Atraktivní přírodní trasa je určena pro cyklisty i pěší a dále můžete 
pokračovat k nejvyššímu vrcholu Českomoravské vrchoviny Javořici (837 m n.m.).

Právem je Telč každoročně cílem návštěvníků z celého světa.

Víte, že název města Telč se v České republice vyskytuje v názvu obce, nebo názvu 
místní části pouze jedenkrát?
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Státní zámek
Původní gotický hrad nechal v 2. pol. 16. století přestavět Zachariáš z Hradce v re-
nesanční sídlo. Tuto podobu si zachoval i ve většině svých interiérů s dobovým 
vybavením dodnes. Z důvodu oprav zámku je zpřístupněn II. prohlídkový okruh - byt 
posledního majitele zámku a zámecký park.

Zajímavostí telčského zámku je kromě zapsání na Seznam světového kulturního 
dědictví UNESCO také to, že nikdy ve své historii nebyl prodán. Ke změně majitele 
docházelo pouze prostřednictvím dědictví.

Víte, že na zámku se čas od času zjevovala Bílá paní a na Zelený čtvrtek rozdávala 
sladkou kaši?

Víte, že se v Telči natočily desítky filmů, pohádek...

Zámecký park byl založen koncem 16. století a jeho součástí je klasicistní skleník. 
Mírně zvlněný terén se vzrostlými domácími a exotickými dřevinami nabízí zajímavé 
průhledy na architekturu zámku a zároveň vybízí turisty k odpočinku.

www.zamek-telc.cz

Muzeum Vysočiny Jihlava, 
pobočka Telč
Muzeum sídlí v současné době v prozatímních prostorách 
Univerzitního centra Telč (vstup z náměstí Jana Kypty vedle 
zámku). Vstup do prostor muzea je volný, bez vstupného. 
Zpřístupněna je pouze omezená část sbírek, předměty do-
kladující historii města, církevní památky, svatební praporce, 
etnografické sbírky a část předmětů připomínajících dvě cesty 
Afrikou sochaře Františka Vladimíra Foita. Expozice muzea je 
nově rozšířena o archeologické nálezy pocházející z výzkumů 
na zámku a v telčských měšťanských domech.

Víte, že Muzeum v Telči patří mezi nejstarší muzea na jihozá-
padní Moravě. Založeno bylo roku 1886.

https://mvji.cz/pobocka-telc/
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Městská galerie 
Hasičský dům
Hasičský dům je nejmladší budovou na telčském 
náměstí. Na místě dnešní galerie stávala goticky 
sklenutá brána s renesančním štítem ze 17. sto-
letí. Po rekonstrukci budovy v roce 2004 slouží 
jako městská galerie a pořádá ročně několik 
výstav. Od 16. 6. do 31. 12. 2022 bude v galerii 
instalována výstava ke 100. výročí narození Míly 
Doleželové, malířky, která žila a tvořila v Telči.

Víte, že budova sloužila jako hasičská zbrojnice 
pro dobrovolný sbor hasičů a měla dva vjezdy?

Galerie Wimmer
Současná malba, nám. Zachariáše z Hradce 65

http://www.galerie-wimmer.cz

Telčský dům
Historie, současnost i pohádka na jednom místě. Zábava i poučení pro všechny 
věkové kategorie. Výstava o historii a legendách z Telče a okolí, expozice vláčků, 
čtyřdráhová autodráha, herna. Jedinečná možnost prohlédnout si zrenovované 
sklepní prostory historického domu a seznámit se s jeho historií.

náměstí Zachariáše z Hradce čp. 31

www.telcsky-dum.cz

Muzeum techniky
Muzeum pro celou rodinu. K vidění jsou historické automobily, motocykly, velo-
cipedy, kočárky, móda, hračky (stovky exponátů)... Muzeum se nachází v blízkosti 
centrálního parkoviště Na Sádkách.

Víte, že v roce 2022 slaví Muzeum techniky 10 let od svého založení?

www.muzeumtechnikytelc.cz

Expozice historie železniční dopravy
Železniční depo s unikátní expozicí mapující 
historii železniční dopravy v ČR i v Rakousku, 
historickými vagony či lokomotivami. Na pane-
lech jsou informace o historii železnice od jejích 
počátků až do 60. let i o historii trati Slavonice 
- Kostelec.

Víte, že v roce 2022 uplynulo 120 let od zahájení 
provozu na trati Telč – Slavonice?

www.facebook.com/muzeumlokalkyTelc

Víte, že město Telč má tři Certifikáty o vytvoření 
českých rekordů?

4
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Telčské podzemí
Nejen pod většinou domů na náměstí Zachariáše 
z Hradce, ale také pod částí zámeckého areálu byste 
našli středověká sklepení. Jednotlivé, někde i dvouú-
rovňové sklepy, byly propojeny spletitými chodbami, 
jejichž zpřístupněná část je dlouhá 250 metrů. Inter-
aktivní zábavně-naučná expozice se zajímavými fakty 
z historie města a s expozicí peklo s hrou o telčský 
poklad. Podzemí je přístupné dle rezervačního systé-
mu na www.telc.eu

Víte, že podle jedné legendy mohli obránci města 
uprchnout z města některou z těchto chodeb a říká se 
dokonce, že jedna vedla až na vzdálený hrad Roštejn.

KOSTELY 
A VYHLÍDKOVÉ VĚŽE
Kostel Jména Ježíš
Původně jezuitský kostel založený hraběnkou Fran-
tiškou Slavatovou, dokončený roku 1667, postaven 
v barokním slohu. Kostel je nezvykle orientovaný 
do náměstí boční fasádou.

Kostel a věž sv. Jakuba
Farní kostel s mohutnou věží byl založen současně s městem. Svou dnešní podobu 
dostal v polovině 15. století. V Křížové chodbě kostela jsou umístěny pamětní desky 
obětem I. a II. světové války.

Ke kostelu náleží téměř 60 m vysoká věž, na kterou vede 40 kamenných a 105 dře-
věných schodů, je přístupná v letní sezóně. Z vyhlídkového ochozu se ukáže město 
a okolí ve své neopakovatelné kráse. V minulosti byla obydlena hlásným. Ve věži se 
dochovaly dva zvony: Jakub z roku 1602 a Marie z roku 1550. 

Kostel a věž sv. Ducha
Původně románský kostel byl přestavěn koncem pat-
náctého století ve slohu gotickém. 

Pozdně románská věž z 1. poloviny 13. století je nej-
starší dochovanou stavební památkou ve městě, je 
vysoká 49 m. Svým původním účelem byla věž stráž-
ná. Vyhlídková věž s pohledem nejen na historické 
jádro města, ale i na Staré Město, je přístupná v letní 
sezóně. Ve věži je instalována interaktivní zábavně-
naučná expozice se zajímavými fakty z historie města. 
V posledním podlaží věže jsou osazeny vyhlídkové 
dalekohledy, interaktivní mapy a zpřístupněn a zpro-
vozněn historický hodinový stroj. Nahoru vede 97 
dřevěných schodů.
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VOLNOČASOVÉ AKTIVITY
Panský dvůr
Centrum volnočasových aktivit, lanové centrum s lezeckou stěnou a drytoolingem, 
herna pro děti, Infocentrum, půjčovna elektrokol. Panská restaurace a penzion, 
kulturní akce. 

U centrálního parkoviště na ul. Slavatovská 

www.panskydvurtelc.cz

Rozhledna na Oslednicích
Součástí ocelové konstrukce je točité schodiště s vyhlídkovým ochozem ve výšce 
31,2 m (176 schodů), výška věže je 34 m, kóta 557 m n.m. Z rozhledny máme po-
hádkovou Telč jako na dlani, je vidět hrad Roštejn i nejvyšší hora Českomoravské 
vrchoviny Javořice (837 m n.m.). Provozní doba rozhledny je od dubna do října. 
www.kcttelc.cz

Víte, kde najdete v Telči podle pověsti kámen s čertovou stopou?

Ranč Telč - příroda, klid 
a zážitky na Vysočině
Zážitkový ranč pro odpočinkovou a aktivní 
dovolenou. Místo, jehož vznik sahá do dob 
knížete Podstatského. Areál, ve kterém najdete 
místo k odpočinku a relaxaci, plný zvířat, 
rostlin a zážitků. Vyjížďky na koních, ponících 
i oslech, stáje, restaurace, ubytování (1 km 
z parkoviště Na Sádkách)

https://ranctelc.cz/
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Do Lipek nejen za sportem
Naučná stezka Lipky (5 km) - 10 zastavení s informačními tabulemi

Město a voda (4 km) - navazuje na naučnou stezku Lipky

Cyklostezka a inline stezka Lipky (3 km), dětské hřiště s her-
ními prvky

Singletrailový areál v Lipkách (2,9 km) - příměstský areál pro 
terénní cyklistiku

Ranč - zážitkový ranč pro odpočinkovou i aktivní dovolenou

Vlčí jáma (7 km) - mobilní aplikace Skryté příběhy pro nevšední rodinné výlety 
po Česku a jeho historii

Areál u rybníka Roštejn, kemp, bufet, pískové, dětské, workoutové hřiště - na-
vazuje cyklostezka Lipky

Cyklostezky Telč - Řásná (6 km), Telč - Volevčice (2 km) - přírodní cyklostezky 
navazují na cyklostezku Lipky

7
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Národní Geopark Vysočina
www.geoparkvysocina.cz

Naučné stezky v délce 4, 8 a 13 km (virtuální průvodce), Javořice (837 m n.m.) 
nejvyšší hora Vysočiny, Míchova skála, Velký a Malý pařezitý rybník, Studánka 
Páně, lovecký hrad Roštejn a obora...

Pěší turistika a cykloturistika
Značené turistické trasy a cyklotrasy. Cyklostezka a inline stezka Lipky (3 
km), singletrailový areál pro terénní cyklistiku v Lipkách, přírodní cyklostezky Telč - 
Řásná (6 km), Telč - Volevčice (2 km)

Atraktivní cíle v okolí - hrad Roštejn a obora (11 km), zřícenina hradu Štamberk 
a kamenné moře (10 km), vrchol Javořice (Řásná, 15 km, 837 m n.m.), památná lípa 
v Praskolesích (9 km), hrad Landštejn (36 km), pramen Moravské Dyje u Panenské 
Rozsíčky (13 km)

www.mapy.cz, www.tourmapy.cz

Půjčovny kol
Vlakové nádraží Telč, www.pujcovnykol.cz/vysocina

Půjčovna elektrokol - Panský dvůr, Slavatovská 86, 
www.panskydvurtelc.cz

Půjčovna kol a koloběžek - areál U Roštěnky, www.urostenky.cz

Půjčovna kol - Apartmány Vojta - Telč, Foitova 643, 
https://apartmany-vojta-telc.webnode.cz/pujcovna-kol/

Dobíjecí stanice pro elektrokola na radnici
Místnost pro kola
certifikát Cyklisté vítáni

Jezdecká turistika
Značené hipostezky po Vysočině (864 km) a z Rakouska, 
www.vysocina.eu, www.mapy.cz, www.tourmapy.cz

Ranč Telč (Telč, 1 km z parkoviště Na Sádkách), https://ranctelc.cz

Hospodářský dvůr Bohuslavice (12 km), www.hospodarskydvur.cz

Q Ranch U Pramene Dyje (Bezděkov, 12 km), www.qranch.cz
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Přírodní koupání
„U Roštěnky“ areál u rybníka Roštejn

Roštejnský rybník se nachází asi 1 km za Telčí směrem na Řásnou, Pelhřimov. 
U rybníka je restaurace s grilem, kemp, možnost sportovního vyžití, pískové, dětské, 
workoutové hřiště, půjčovna kol, koloběžek, inline bruslí, paddleboardu, kanoe.

Pro malé děti je v rybníku oplocen prostor (hloubka max. 1 m). K Roštejnu vede 
cyklostezka z Lipek. 

www.urostenky.cz

rybník Smrk (Vanov, 5 km) - kolem rybníka vede cyklostezka Telč - Řásná

Malý pařezitý rybník (Řídelov, 7 km)

Velký pařezitý rybník (Řásná, 8 km) - k rybníku se dostanete po cyklostezce Telč 
- Řásná, Naučná stezka Velkopařezitý rybník

Půjčovna loděk a šlapadel 
na Štěpnickém rybníku
Půjčovna v ul. Na Baště u Dolní brány,
v provozu v červenci a srpnu.

Paddleboarding
Zážitková plavba na paddleboardech po městských 
rybnících s piknikem na ostrově uprostřed Štěpnic-
kého rybníka. 120 minut zábavy v srdci moravských 
Benátek pro každého.

www.paddleboardytelc.cz

Golf Resort Telč
Do malebné krajiny nedaleko Telče je zasazen unikátní 
golfový areál. 18 jamkové hřiště je vybudováno na 70 
hektarech plochy v mírně zvlněné krajině plné lesů 
a rybníků. (Vanov, 3 km)

https://golftelc.cz/

9
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VYCHÁZKOVÉ TRASY
(informace a letáky k vycházkovým trasám obdržíte v TIC)

Město a historie (2 km) - procházka historickým stře-
dem města

Město a voda (4 km) - procházka okolo městských 
rybníků

Město a kámen (2 km) - vycházka s netradičním pohle-
dem na architekturu města ve spojitosti se zpracováním 
místního kamene - žuly

Pověsti z Telče a okolí - místa, ke kterým se váže 10 
pověstí

Staré Město (4 km) - procházka Starým Městem

Do Lipek nejen za sportem - naučná stezka, cyklo-
stezka a inline stezka, singletrailový areál, přírodní 
cyklostezky Telč - Řásná, Telč - Volevčice, Ranč, dětské 
hřiště, Skryté příběhy „Vlčí jáma“

Víte, že se můžete projít po naučných stezkách centrem 
města i kolem telčských rybníků a alejí v Lipkách navští-
vit oboru s bílými daňky?

Sportovní areály a víceúčelová hřiště
ul. Hradecká, ul. Tyršova, ul. Batelovská, ul. Nerudova, ul. Radkovská

Dětská hřiště - ul. Komenského, ul. Nerudova, 
ul. Na Dlážkách, ul. Na Korábě

Workoutová hřiště - u rybníka Roštejn, ul. Tyršova 
u zimního stadionu, ul. Komenského

Prolife-Fitness Telč
Myslibořská ul., www.fitcentrum-telc.cz

Bowling

Hotel U Hraběnky, Slavatovská ul., www.hotel-uhrabenky.cz

Golf Resort Telč (Vanov, 3 km), https://golftelc.cz

Zimní stadion

Celoroční provoz, veřejné bruslení, krasobruslení, hokejové 
zápasy, ul. Tyršova, 
www.htctelc.com/rozpis-obsazenosti-ledu.html

Zimní sporty

Běžecké lyžování, www.SkiVysocina.cz, 
www.bezky-telcsko.cz, www.tjrasna.cz/lyzovani

Sjezdovka Mrákotín, www. ski-mrakotin.cz

Bruslení na Štěpnickém, Ulickém, Staroměstském rybníku
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VÝLETY DO OKOLÍ
Hrad Roštejn (Doupě, 11 km), lovecký hrad v lesích, prohlídkové trasy „Lovecké 
sídlo v proměnách dějin“ a „Příroda, lovectví a myslivost“, vyhlídková hradní věž
www.hrad-rostejn.cz

Roštejnská obora (založena v 16. století) patří mezi nejstarší obory v ČR 
https://rostejnskaobora.cz/

Zřícenina hradu Štamberk (Lhotka, 10 km), pozůstatky gotického sídla ze 13. sto-
letí leží v přírodní rezervaci „Štamberk a kamenné moře“ v členitém skalnatém terénu

Hrad Landštejn (nedaleko Slavonic, 36 km), mohutná zřícenina hradu
www.hrad-landstejn.cz

Klášter Premonstrátů v Nové Říši (10 km), prohlídky kláštera, kostel sv. Petra 
a Pavla, knihovna se vzácnými prvotisky, výstavní sály
www.klasternovarise.cz

Klášter v Kostelním Vydří (14 km), poutní místo Panny Marie Karmelské 
a klášter karmelitánů, hrobka rodu Dalbergů
www.rkfkostelnivydri.cz

Památná lípa v Praskolesích (9 km), obvod kmene 920 cm, stáří 800 let

Turistická oblast Česká Kanada, Hrad Landštejn, Zámek Český Rudolec, 
Rozhledna U Jakuba, Obludiště, skalní útvary, Jindřichodradecká úzkokolejka
www.ckanada.cz

Chadimův mlýn (Horní Dubenky, 22 km), mlynářské muzeum, rodinná ekofarma
www.chadimmlyn.cz

Město Třešť (14 km)

Expozice betlémů, pobočka Muzea Vysočiny v rodném domě J. A. Schumpetera, 
Synagoga, sluneční hodiny na náměstí, Muzeum Tesla

www.trest.cz

Město Dačice (14 km)

Město, které dalo světu kostkový cukr.
Státní zámek s anglickým parkem, Městské muzeum a galerie, 
vyhlídková věž kostela sv. Vavřince, letecké muzeum V. Götha

https://turistika.dacice.cz

Město Slavonice (26 km)

Renesanční náměstí, Městská vyhlídková věž, Slavonické podzemí, 
Pevnostní areál Slavonice (řopíky)

www.slavonice-mesto.cz

Cyklostezka Thayarunde - ze Slavonic do Rakouska 
(z Telče 25 km, možno i vlakem)

Cyklostezka po trase bývalé železnice, 111 km 
(50 km je po asfaltových cestách po bývalých železničních tratích 
a 61 km vede po málo frekventovaných silnicích)

www.waldviertel.at/cs/thayarunde
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TURISTICKÉ INFORMAČNÍ CENTRUM MěÚ TELČ
náměstí Zachariáše z Hradce 10, 588 56 Telč

+420 567 112 407, +420 567 112 408
info@telc.eu
www.telc.eu

www.facebook.com/MestoTelc
www.mikroregiontelcsko.cz

GPS 49.1842572N, 15.4529083E

  40. ročník festivalu Prázdniny v Telči
100  let od narození malířky Míly Doleželové
120  let od zahájení provozu na trati Telč - Slavonice

Památky na Seznamu světového kulturního 
a přírodního dědictví UNESCO na Vysočině:

TELČ - historické centrum
náměstí Zachariáše z Hradce a zámek

TŘEBÍČ - Židovská čtvrť a bazilika sv. Prokopa

ŽĎÁR NAD SÁZAVOU - Poutní kostel
sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře

2022


