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Mezi Prahou a Vídní 
neMůžete telč 
Minout

Telč, malebné město uprostřed Českomoravské vrchoviny, 30 km 
od rakouských hranic, v polovině cesty mezi Prahou a Vídní, láká 
své návštěvníky do již zapomenutých časů. Město, kterému se 
přezdívá renesanční perla Vysočiny či Moravské Benátky a o jehož 
slávu se nejvíc zasloužil Zachariáš z Hradce, po němž je pojmeno-
vané historické náměstí.
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Dávná minulost Telče je opředená legendami a podle jedné po-
věsti bylo město založeno kolem roku 1099. Existenci Telče doklá-
dá zápis císaře Karla IV. v jeho vlastním životopisu již v roce 1335. 

Telč každého osloví velkolepou skladbou zámku, církevních sta-
veb a měšťanských domů. Jedinečný obraz historického jádra se 
po staletí vyvíjel uvnitř neměnné dispozice, vymezené systémem 
opevnění, které tvoří soustava rybníků, vodních příkopů, hradeb 
a bran. Vnější podobu staveb určila zejména doba renesance spo-
jená s nejvýznamnější osobností města, Zachariášem z Hradce, je-
hož zásluhou se ve druhé polovině 16. století původně vodní pev-
nost s gotickým hradem změnila v půvabné renesanční město. 

telč 
osloví každého
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Telč patří k nejstarším městům v České republice a je velmi vyhle-
dávaným a obdivovaným 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 svou stavební a architektonic-
kou jedinečnost je historické centrum města od roku 1970 prohlá-
šeno Městskou památkovou rezervací a roku 1992 bylo zapsáno 
na Seznam světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO.

telč 
jedno z nejstarších měst
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Telč patří mezi vyhledávané kulturní destinace, mezi místa, kde 
prožijete příjemným způsobem volný čas, když navštívíte historic-
ké objekty a přijmete pozvání na festival nebo do městské galerie 
na výstavu. Zažijete a budete obdivovat jedinečnou atmosféru 
Telče z ptačí perspektivy, projdete se po historickém náměstí Za-
chariáše z Hradce a necháte se unést krásou měšťanských domů 
s podloubími a bohatě zdobenými štíty, zámku i památek a čistou 
Vysočinou.
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Krajina plná lesů a rybníků se značenými turistickými cestami, 
cyklotrasami i hipostezkami vám obohatí všední život, ve kterém 
najdete inspiraci pro volný čas.

V Telči se můžete projít po několika naučných stezkách, historic-
kým středem města nebo okolo tří městských rybníků, oblíbená je 
procházka lipovou alejí Lipky až ke kapli sv. Karla Boromejského.

Město a historie  2 km - vycházková trasa historickým 
   středem města

Město a voda  4 km - vycházková trasa okolo městských 
   rybníků (Štěpnický, Ulický  
   a Staroměstský)

Město a kámen  2 km - vycházka s netradičním pohledem 
   na architekturu města ve spojitosti  
   se zpracováním místního  
   kamene - žuly

Staré Město  3 km - procházka Starým Městem

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

Naučná stezka Lipky   5 km - procházka lipovou alejí, 
    obora s daňky

Cyklostezka a inline  
stezka Lipky    3 km

VycházkoVé trasy
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Po procházce náměstím a zámeckým parkem se dostaneme do Li-
pek, části města využívané k aktivnímu odpočinku.

V Lipkách se nachází zajímavá místa, která nabízí návštěvníkům 
i místním občanům a hlavně rodinám s dětmi vyžití nejen sportov-
ní, ale i pohodové vycházkové...

Oblíbená je procházka, pěšky nebo na kole, z náměstí Zachariáše 
z Hradce (522 m n.m.) lipovou alejí Lipky kolem Hadího jezírka až 
ke kapli sv. Karla Boromejského (3,5 km, 580 m n.m.).

Vše v dostupnosti z centrálního parkoviště v ulici Na Sádkách.
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do liPek nejen 
za sPorteM
V Lipkách si můžete projít naučnou stezku Lipky nebo městský 
turistický okruh, využít cyklostezku a inline stezku, dětské hřiště 
i zážitkový Ranč a značené hipostezky, v lesích najdete single- 
trailový areál pro terénní cyklistiku nebo můžete plnit úkoly s mo-
bilní aplikací Skryté příběhy.
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  Naučná stezka Lipky  5 km 10-16
 10 zastavení s informačními tabulemi 

 Město a voda  4 km - navazuje na naučnou stezku Lipky 17

 Cyklostezka a inline stezka Lipky  3 km 18-19
 dětské hřiště s herními prvky

 Singletrailový areál v Lipkách  2,9 km 20-21
 příměstský areál pro terénní cyklistiku

 Ranč, hipostezky  22-23
 zážitkový ranč pro odpočinkovou i aktivní dovolenou

 Vlčí jáma  7 km 24-25
 mobilní aplikace Skryté příběhy pro nevšední rodinné 
 výlety po Česku a jeho historii

 Areál u rybníka Roštejn 26-27
 kemp, bufet, pískové, dětské, workoutové hřiště 
 (navazuje cyklostezka Lipky)

 Cyklostezka Telč - Řásná  9 km 28-29
 přírodní cyklostezka navazuje na cyklostezku Lipky  
 (léto 2021)

 Muzeum techniky Telč 30-31
 muzeum pro celou rodinu, www.muzeumtechnikytelc.cz

 Panský dvůr Telč 32-33
 centrum volnočasových aktivit,  
 www.panskydvurtelc.cz

liPky
Strana
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Naučná stezka Lipky je dlouhá 5 km a je vhodná pro pěší a cyklis-
ty. Je možné trasu zkrátit na procházku pouze lipovou alejí po cyk-
lostezce a inline stezce, která je vhodná i pro kočárky. Cestou 
můžete navštívit oboru s bílými daňky. Po cestě je deset zastavení 
s informačními tabulemi (navazuje naučná stezka Město a voda).

naučná stezka 
liPky
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naučná stezka 
V liPkách

Naučná stezka v Lipkách je vstupní branou do jedné z nejcenněj-
ších částí přírody v okolí Telče. Tradice využívání této části města 
k aktivnímu odpočinku je překvapivě dlouhá. Začíná zálibami 
šlechty v lovu, střelbě a jízdě na koni, ke kterým se v období reka-
tolizace přidaly křesťanské poutě ke kapli sv. Karla Boromejského, 
kam vedla kolem rybníků Nadymáku a Roštejna křížová cesta. 
V roce 1797 zde byl zřízen park, pojmenovaný na počest nového 
majitele panství hraběte Leopolda Podstatzkého-Lichtensteina 
„Leopoldův park“. Na počest sňatku Rudolfa Habsburského se 
Stephanií Belgickou byla hlavní lipová alej roku 1881 přejme-
nována na „Stromořadí korunního prince Rudolfa a princezny 
Štěpánky“. Příliš dlouhý název se však neujal a vžil se prostý 
název Lipky. Alej dlouhá 1,4 km spojuje podzámeckou zahradu 
s bývalou bažantnicí, někdejší panskou myslivnou a navazující 
oborou, později změněnou na lesopark. Nedělní vycházky telč-
ských měšťanů směřovaly v 19. a 20. století touto promenádní 
cestou k romantickým lesním zákoutím s Hadím jezírkem a jezír-
kem Lásky. Dalšími přístupovými cestami k lesoparku byly alej 
Kaštanka a cesta vedoucí podél potoka a rybníčků za sádkami 
v tzv. „Punčošce“. 

Výlety do Lipek krásně popisuje František Kožík v knize Jezerní 
růže. A tak po příkladu našich předků nasaďme cylindr, vykasejme 
sukně, přidržme slunečník a vykročme.
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„Lesní družstvo obcí okresu telečského“ získalo první majetek 
koupí z velkostatku Telč od bývalého vlastníka Leopolda Podstatz-
kého - Lichtensteina v roce 1931. Družstvo zahrnovalo 17 člen-
ských obcí a celková výměra lesních pozemků činila 774 ha.

lesní družstVo  
BoroVná

Vyhlídka
Třetí zastávka na naučné stezce poskytne jak místo k odpočinku 
(posezení se stolkem), tak především i nádhernou vyhlídku 
na severozápadní okraj města Telče. Města zapsaného na Seznam 
světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO, o jehož 
vzniku existuje řada hypotéz.
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kaPle sV. karla

Kaple sv. Karla Boromejského byla vybudována v místě bývalé 
vlčí jámy, do které při lovu roku 1662 spadl mladý hrabě Karel 
Jáchym Slavata. V jámě, z níž se nemohl vyprostit, ve smrtelných 
úzkostech učinil slib, že bude-li zachráněn, vstoupí do kláštera 
takové řehole, k níž bude náležet mnich, jehož nejdříve potká. 
Vysvobozen byl vanovskými sedláky. Svůj slib vyplnil a stal se 
mnichem řádu karmelitánského. Na paměť této události nechala 
jeho matka v následujícím roku nad vlčí jámou vystavět kapli.

Blízko kapličky je vztyčena Kalvárie (kříž se sochami Panny Marie, 
sv. Jana a Máří Magdaleny), při cestě z Telče je postaveno devět 
kapliček křížové cesty.
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oBojžiVelníci
V minulosti byli obojživelníci 
díky mnoha předsudkům a pově-
rám často pronásledováni.

MysliVost
Na počátku sloužil lov zvěře k za-
jištění nejdůležitějších životních 
potřeb člověka. Zvěř nepatřila 
nikomu a lovit ji mohl každý. 
První zákony týkající se lovu byly 
u nás vydány již kolem roku 950 
knížetem Boleslavem I. 

Víte, že ve 14. století k nám byly 
dovezeny nové druhy zvěře, 
např. bažant, divoký králík, da-
něk, později muflon a ondatra? 

Víte, že velké šelmy a dravci 
byli až do nedávné doby loveni 
téměř bez omezení, a tak do po-
loviny 19. století u nás prakticky 
vymizel rys, divoká kočka, vlk 
a medvěd?
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oBornictVí
Obůrka u Telče se rozkládala na ploše dnešního lesa „Park“ 
za bažantnicí a v roce 1582 v ní byli chováni jeleni. Chov daňčí 
zvěře v této oboře je doložen z roku 1589, kdy sem byli daňci 
dovezeni z obory u hradu. Obůrka u Telče zanikla za první pruské 
války roku 1740.

Víte, že v ohradě můžete vidět bílé daňky?

Bažantnice
Bažantnice v Lipkách byla zalo-
žena asi v polovině 17. století. 
Druhá bažantnice, zvaná malá, 
existovala do konce 18. století 
na místě dnešního zámeckého 
parku. V roce 1805, kdy krajinu 
obsadilo bavorské vojsko, 
Bavoři skoro vystříleli Roš-
tejnskou oboru a totéž provedli 
v bažantnici.

Víte, že bažant není naší původ-
ní zvěří a v Evropě se chová již 
od dob římských? V Čechách 
spadá počátek chovu bažantů 
do doby Lucemburků.
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reVitalizace 
Potoka

V roce 2006 byl v tomto místě revitalizován jeden z drobných 
přítoků, který napájí soustavu telčských rybníků. Pro zpestření byl 
potok doplněn soustavou devíti tůní.

PutoVání liPkaMi 
končí

Naše putování Lipkami ukončuje alej Kaštanka. Pokračovat 
můžete dále k prvnímu zastavení naučné stezky Město a voda 
na centrálním parkovišti Na Sádkách.
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naučná stezka 
Město a Voda

Vycházková trasa (4 km) okolo městských rybníků, Štěpnického, 
Ulického a Staroměstského, vychází z centrálního parkoviště 
Na Sádkách a má sedm zastavení.

1. Východiště z centrálního parkoviště

2. Město Telč a jeho historie spjatá s vodou

3. Funkce vody v životě města

4. Parní mlýn

5. Rybníkářství

6. Přívod vody do Telče

7. Život ve vodě a kolem vody
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Cyklostezka a inline stezka se společným provozem cyklistů, 
bruslařů a chodců je situovaná severozápadně od centra Telče. 
Od zámeckého parku vede 1,5 km chráněnou lipovou alejí a podél 
dubového stromořadí směrem k rybníku Roštejn. Podél stezky je 
doplněn mobiliář a vystavěno dětské hřiště s herními prvky.

Stezka je dlouhá 3 km a je vhodná pro pěší, cyklisty, inlinisty, pro 
koloběžky, pro kočárky.

cyklostezka 
a inline stezka liPky, 
dětské hŘiŠtě
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sinGletrailoVÝ 
areál V liPkách

V dubnu 2020 byl pro veřejnost otevřen singletrailový areál v Lip-
kách. Singletraily jsou terénní stezky pro horská kola. V Lipkách 
byly vytvořeny tři traily pro začátečníky a středně pokročilé jezdce 
v celkové délce 2,9 km. Začátek tratí je u kaple sv. Karla Boro-
mejského a na stoupací trase na Hostětice. Traily jsou doplněny 
odpočinkovými místy a informačními tabulemi. Zkušenější jezdci 
naleznou na jednotlivých trailech tři černé sekce. 

lipka trail
Jedná se o nejdelší trail se zajímavým průjezdem roklí a potůčkem 
(1290 m). V půlce tohoto trailu můžete odbočit na zelený trail Bře-
zinka nebo dojet Lipku až do konce a pokračovat na trail Na Vrších.

Březinka trail
Tento trail je velice vhodný i pro úplné začátečníky nebo menší 
děti (655 m). Není zde žádná odbočka na černou sekci ani příliš 
členitého terénu, ale určitě se ani zde nebudete nudit. 

na Vrších trail
I přes šlapavější začátek má tento trail jednoznačně největší flow 
a díky dvěma černým sekcím zabaví i zkušenější jezdce. Užijete si 
mnoho zatáček a členitost tohoto trailu (945 m). 
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Upozorňujeme na nutnost dodržovat provozní řád areálu, který je 
umístěn u každé tratě. Areál je určen širší veřejnosti, je však vždy 
nutné zvážit své schopnosti. Některé úseky jsou určené pouze pro 
zkušené jezdce. Rovněž je nutná kvalitní výbava, tedy horské kolo, 
helma, případně chrániče.

Areál byl vybudován za podpory Kraje Vysočina.

Pokud přijíždíte autem, využijte 
centrální parkoviště v ulici Na Sád-
kách. Odtud pojedete dále na kole 
lipovou alejí po cyklostezce až k le-
soparku Lipky (cca 1,5 km), kde se 
nachází singletrailové tratě. Příjezd 
autem až k tratím není možný!
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ranč, hiPostezky

Oáza uprostřed přírody. Místo, jehož vznik sahá do dob kníže-
te Podstatského. Zážitkový ranč pro odpočinkovou i aktivní 
dovolenou.

V roce 2020 vznikl nový areál, ve kterém najdete místo k odpo-
činku a relaxaci, plný zvířat, rostlin a zážitků. Celý tento projekt 
je vybudován hlavně pro rodiny s dětmi. Místo, kde si mohou 
děti přímo sáhnout na zvířata, seznámit se s nimi, dozvědět se, 
jak se o ně starat. Najdete zde něco, co v Telči není, ale do Telče 
rozhodně patří. Jsou to koně a poníci i andaluští osli. Poníci jsou 
připraveni pro mladé jezdce, kteří si je se svými rodiči mohou 
půjčit a procházet se s nimi na přilehlé louce nebo na cestě k Telči 
a zpět.

Roste zde téměř dva tisíce rostlin, stromů a keřů. Aleje, které lemují 
hranice Ranče a přilehlé louky, jsou osázeny jabloněmi, hruškami, 
třešněmi, jeřabinami, švestkami, angreštem, rybízy, malinami, 
ostružinami. Zde si mohou všichni utrhnout zralé plody.

Stylová restaurace
Ubytování v prostorných i bezbariérových apartmánech
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Ubytování pro dobrodruhy v táborových stanech, teepeech a cikán-
ských maringotkách nebo na seně v malých dřevěných „chlévech“

Stáje pro 16 koní v prostorných boxech s přilehlými výběhy

Vožení a jízda na koních a ponících

Značené hipostezky v okolí

K Ranči se dostanete z centrálního parkoviště Na Sádkách nebo 
odbočkou z cyklostezky Lipky, příjezd od města lemuje alej ma-
lých lip a jilmů.

https://ranctelc.cz/
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Vlčí jáMa
ZASTAVeNí č. 4 
u kAPLe SV. kARLA BOROMeJSkÉHO
NA NAučNÉ STeZCe LiPky

Zahrajte si s dětmi hru Skryté příběhy
Mobilní aplikace „Skryté příběhy“ pro nevšední rodinné výlety 
po Česku a jeho historii. Hraje se pomocí mobilní aplikace v te-
rénu. Rodina sleduje na výletní trase příběh inspirovaný historií 
místa. Každou trasou provází jiná historická postava. Každá trasa 
je samostatnou hrou, ale je spojena s herním celkem, a tak jsou 
hráči motivováni k cestám do dalších lokalit.

VLčí JáMA  ROk 1662  TeLč, BŘeZiNOVA CeSTA

dÉLkA 7 kM  8 ZASTAVeNí  TRVáNí 2 HOd.

Trasa vede z náměstí Zachariáše z Hradce kolem Ulického rybníka 
přes zámecký park do aleje zvané Lipky. Po naučné stezce podél 
přírodní rezervace Luh dojde trasa až ke kapli svatého Karla Boro-
mejského. Odtud se vrací kousek po stejné cestě, ale pak odboču-
je k ranči s restaurací a vrací se zpět do centra města.

V pátrací venkovní hře Skryté příběhy v Telči vás přeneseme 
strojem času do roku 1662. Na telčském zámku se chystá svatba 
Karla Jáchyma Slavaty z Chlumu a Košumberka s Klárou Terezií 
z Attems. Jenže svatbu vymyslela a sjednala Karlova matka a Karel 

https://www.skrytepribehy.cz/trasa/telc-vlci-jama
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ZASTAVeNí č. 4 
u kAPLe SV. kARLA BOROMeJSkÉHO
NA NAučNÉ STeZCe LiPky

Jáchym se vůbec ženit nechce. Už dlouho je totiž rozhodnut vstou-
pit do kláštera a svůj život zasvětit rozvoji vzdělanosti. O rodinný 
život vůbec nestojí, ale vzdorovat matce nedokáže. Nyní se vydal 
se svými bratry na lov a hrozí mu nebezpečí. Asi ho nemáme šanci 
uchránit od trablů, ale když mu pomůžeme, má šanci si ujasnit, 
co v životě chce. Zkusíme mu zachránit život i osobní poslání. 
Pomůžete mu?

Tato venkovní hra je určena především rodinám s dětmi (od 6 let), 
ale její kouzlo je v tom, že pobaví i dospělé. Odehrává se nejen 
v prostoru města (začíná na náměstí), ale zavede vás do příjem-
né lokality - aleje v Lipkách. Trasa je vhodná i pro cyklisty. Jde 
o procházku nebo projížďku v délce 7 km a ke hře potřebujete jen 
pohodlné boty a chytrý telefon s aplikací Skryté příběhy, kterou si 
stáhnete zdarma. Aplikace vám bude ukazovat trasu a vaši polohu 
a na jednotlivých zastaveních vám zprostředkuje příběh Karla Já-
chyma Slavaty. Balíček dat s mapou a audiem si můžete stáhnout 
doma na wifi, a tak při hře nepotřebujete mobilní data.

Na konci trasy máte díky aplikaci možnost se vyfotit s mladým 
šlechticem, a získáte tak originální památku na skvělý zážitkový 
výlet, při kterém si nikdo nevzpomněl, že by se měl ptát, kdy už 
„tam budeme“.

Neváhejte. Hra Vlčí jáma není past, ale skvělé dobrodružství, které 
pobaví děti i dospělé.
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„u roŠtěnky“ areál 
u ryBníka roŠtejn

Roštejnský rybník se nachází asi 1 km za Telčí směrem na Řás-
nou, 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
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cyklostezka 
telč - Řásná

Přírodní cyklostezka propojující lokalitu Lipky s obcí Řásná 
a následně s rybníkem Velkopařezitý. Na stezce se nachází od-
počinková místa s informačními tabulemi věnovanými tématu 
rašelinišť i jiných mokřadů pro život. Při cestě je možné se vy-
koupat v rybníku Smrk či v rybníku Velkopařezitý, kde se nachází 
rovněž občerstvení a dětské hřiště. Trasa je vhodná pro trekingová 
a horská kola, sjízdná i pro rodiny s menšími dětmi. Délka trasy je 
cca 9 km. Cyklostezka otevřena v létě 2021.
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MuzeuM techniky 
telč

Muzeum pro celou rodinu. Historické automobily, motocykly, 
velocipedy, kočárky, hračky.

Muzeum se nachází v blízkosti centrálního parkoviště Na Sádkách.

www.muzeumtechnikytelc.cz
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PanskÝ dVůr telč

Centrum volnočasových aktivit pro všechny generace. Adrenalin, 
zábava i rodinná pohoda

Lanové centrum s lezeckou stěnou a drytoolingem, infocentrum, 
půjčovna elektrokol, dětská herna s kavárnou, Panská restaurace, 
penzion.

ul. Slavatovská, u centrálního parkoviště

www.panskydvurtelc.cz
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