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Telč

Zámecký park a skleník
www.zamek-telc.eu
Za vstupní brankou do parku stojí budova zá
meckého skleníku. Vznikla v první polovině
19. století v klasicistním slohu. Průčelí nese
znaky Leopolda II. – Podstatského – Lichten
steina a jeho manželky. Na odvrácené
straně parku nechali zámečtí
úředníci postavit v roce 1806
pomníček na počest hrabě
te Leopolda I. Zámecký
park, osázený vzácnými
dřevinami, je atraktivním
místem odpočinku.
I Bezbariérovost: do ob-
jektu zámku (zahrada,
nádvoří, zámecký park)
umožněn vstup tělesně
postiženým

Zámek
nám. Zachariáše z Hradce 1 •
www.zamek-telc.eu
Původní gotický hrad nechal v 2. polovině
16. století přestavět Zachariáš z Hradce v impo
zantní renesanční sídlo. Konečnou podobu zá

meckému areálu vtiskl italský stavitel
Baldassare Maggi z Arogna. Jedná se o jeden
z nejlépe dochovaných renesančních archi
tektonických komplexů v České republice,
s bohatým dodnes zachovalým interiérem
(malby, sgrafita, štuky, dřevořezby), cenným
mobiliářem  a s překrásným  arkádovým
nádvořím a renesanční zahradou. Součástí
zámeckého areálu je galerie a regionální
muzeum. 
I Výklad: cz, en, de
I Bezbariérovost: Prohlídková trasa A se nachází
v druhém patře, má 50 schodů nahoru a dolů.
Prohlídková trasa B se nachází v prvním patře,
má 25 schodů nahoru a dolů. Obě prohlídkové
trasy jsou potom v jedné úrovni, jedná se pouze
o výstup do expozice a o sestup. 
Lidem handicapovaným je vstup na prohlídku
umožněn za současné pomoci osob v jejich okolí.
V areálu zámku se nachází i veřejné toalety
pro handicapované. 

Kostel sv. Jakuba
www.telc.eu
Městský farní kostel s 60 m vysokou věží byl za
ložen současně s městem. Na věži byla už v 18.
století zřízena meteorologická stanice. Svou
dnešní podobu dostal v polovině 15. století.
V interiéru kostela jsou cenné gotické fresky
a vzácné barokní varhany roku 1725. Na věži se
dochovaly zvony jména Jakub a Marie z přelo
mu 16. a 17. století. V Křížové chodbě kostela
a předsíni jsou umístěny pamětní desky obě
tem 1. a 2. světové války. 

Konvikt sv. Andělů
nám. Jana Kypty 74 • www.vkc-telc.cz
Původně sladovna, po příchodu jezuitů do Telče
kolem roku 1668 sídlo konviktu, školy chrámo
vého zpěvu a hudby, vzniklé z fundace hraběn
ky Františky Slavatové. V pozdějších letech

obytný dům pro panské úředníky. V sou
časné době, po citlivé obnově bu

dovy, včetně zahrady konviktu, je
sídlem Vzdělávacího a konfe

renčního centra Ministerstva
školství, mládeže a tělový
chovy ČR.

Jezuitská kolej
nám. Zachariáše z Hradce 2 •
www.telc.muni.cz

Byla postavena v letech
1651–1655 a sloužila i jezuit

ské formaci jako kolej třetího
zkoušení. Za 119 let trvání řádu

v Telči jí prošlo několik tisíc jezuit
ských noviců. Po zrušení řádu roku

1774 budova sloužila jako kasárna, od roku
1883 pro školy měšťanské a obecní. Přízemí má
křížovou klenbu, z původní fasády se dochoval
jen vstupní portál s letopočtem 1654, obnove
ný sklepní barokní sál slouží jako aula vysoké
školy. V současné době je sídlem Univerzitního
centra Masarykovy univerzity v Brně. 

Kostel Jména Ježíš
nám. Zachariáše z Hradce 
• www.telc.eu
Původně jezuitský kostel, založený hraběnkou
Františkou Slavatovou, dokončený roku 1667.
Chrám postaven ve střízlivém barokním slohu
s prostornou lodía bohatou štukovou výzdo
bou je nezvykle orientovaný do náměstí boční
fasádou, která nese prvky renesančního slohu.
Vnitřní výzdoba kostela je barokní. Pod koste

Telč leží v jihozápadním cípu Moravy, na půli
cesty mezi Prahou a Vídní. Podle pověsti je
založení města spojeno s vítězstvím
moravského knížete Otty II. nad českým
knížetem Břetislavem v roce 1099. Právě vítěz
se zasadil o založení kaple, později kostela
a osady, dnešního Starého Města. Největšího
rozmachu doznalo město za panování
Zachariáše z Hradce v 2. polovině 16. století.
Počátkem 19. století už hrála Telč významnou
roli v celém jihozápadním regionu Moravy,
která ještě vzrostla s příchodem železnice
v roce 1898. Zdejší kulturní i hospodářský život
dostal nový náboj, město ožilo, rostlo
a získávalo na významu. Zatím poslední
zásadní změna v životě města nastala po roce
1992, kdy bylo historické jádro zapsáno na Se
znam světového kulturního a přírodního
dědictví UNESCO. 
Historické jádro města, uzavřené rybníky
a branami, si udrželo po celá staletí svou
osobitou tvář z časů Zachariáše z Hradce.
Předně je to původní královská vodní tvrz z 13.
století, založená na křižovatce obchodních cest,
která získala, spolu s historickým jádrem města,
svou dnešní podobu díky přestavbě ze 16.
století. Rozsáhlý renesanční zámecký komplex
pochází z dílny architekta B. Maggiho z Arogna.
K zámku ještě přiléhá zajímavě dispozičně
řešená zahrada s parkem. Uvnitř zámku jistě
každého zaujmou honosné interiéry
s jedinečnou výzdobou, dobovým zařízením
a cennými sbírkami. V bývalém purkrabství je
dnes muzeum s etnografickými sbírkami
a expozicí o historii města. Kromě zámku patří
mezi nejvýznačnější telčské památky také
náměstí s unikátním nenarušeným komplexem
historických domů v renesančním a barokním
stylu. Podloubí a průčelí těchto domů byla
v drtivé většině stavěna podle jednotného
plánu. 

stručná
charakteristika

Telč, tyto Moravské
Benátky, je přirozeným
správním, kulturním
a společenským
střediskem jihu
Českomoravské
vrchoviny.

památkové
objekty
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lem se nachází rozsáhlá krypta, dříve sloužící
jako hrobka.
I Bezbariérovost: ne

Jezuitské gymnázium
nám. Zachariáše z Hradce 3 • www.fsv.cvut.cz
V roce 1673 v domě zřídili jezuité latinské gym
názium a nechali jej v roce 1703 přestavět
pro školní potřeby. Jezuitské gymnázium v roce
1774 vystřídala hlavní škola a v roce 1852 zde
vznikla nižší reálka, první na Moravě s vyučova
cím českým jazykem. Dnes v citlivě obnove
ném domě sídlí odloučené pracoviště Českého
vysokého učení technického Praha. 

Radnice
nám. Zachariáše z Hradce 10 • www.telc.eu,
www.telc-etc.cz
Mohutná stavba vznikla spojením dvou gotic
kých domů. První zprávy o radnici pocházejí
z roku 1443, zpráva z roku 1449 říká, že radnice
nešťastnou náhodou vylétla do povětří. V prů
běhu 16. století radnice pravděpodobně ještě
dvakrát vyhořela. V roce 1574 byla dokončena
renesanční přestavba s mimořádně řešeným
průčelím. Jedná se o jednu z mála nechrámo
vých budov v Evropě, s fasádou s vysokým
řádem. Vedle vstupních vrat je železná míra
jednoho sáhu s vyznačením lokte a značka
nadmořské výšky města 522,5 m. Na čelní stěně
v podloubí je osazena deska připomínající
zápis města do Seznamu UNESCO v roce 1992. 

Dům čp. 15
nám. Zachariáše z Hradce • www.telc.eu,
www.telc-etc.cz
Nárožní měšťanský dům s arkýřem a okny s ka
menným ostěním. Na fasádě vzácná sgrafitová
výzdoba z 2. poloviny 16. století, objevená
a obnovená v roce 1952. Na sgrafitu jsou vyob
razeny scény Ukřižování, Saul a David, Sprave
dlnost a další, včetně vyobrazení původního
vzhledu domu s atikovým patrem a cimbuřím. 

Městské opevnění
www.telc-etc.cz, www.telc.eu
Ke středověkému systému obrany patřily ryb
níky a souvislý pás hradeb. Hradby vznikly
ve 14. století, byly původně asi 9 metrů vysoké,
v 17. století pak zvýšeny na 10,5 metrů a ukon
čeny římsou. Na jihovýchodní straně města se
hradby zachovaly v původní výši. V Hradební
ulici se v hradbách zachovala malá branka
k vodě, původně to bylo kromě bran jediné
místo, kterým byly hradby otevřené. Nedaleko
Horní brány stojí poslední dochovaná válcová
románská hradební bašta. 

Kostel sv. Ducha
Palackého ul. • www.telc.eu, www.telc-etc.cz
Pozdně románská věž kostela je nejstarší docho
vanou stavební památkou ve městě. Svým původ
ním účelem byla věž strážná. Původně románský
kostel byl přestavěn koncem 15. století ve slohu
gotickém, především presbytář s hvězdicovou
klenbou. Sloužil jako kaple městského špitálu.
Na konci 18. století byl kostel zrušen, dále sloužil
jako skladiště, městské divadlo. Roku 1922 byl
prodán Československé církvi evangelické. 
I Výklad: cz, de, en (v sezóně) – věž 
I Bezbariérovost: ne

Horní (velká) brána
www.telc.eu, www.telc-etc.cz
Jednopatrová budova z 2. poloviny 16. století,
zdobená sgrafitem. Nad středem průjezdu je

pětilistá růže s letopočtem 1629, který se prav
děpodobně váže k době opravy hradeb.
O něco výše stála ještě jedna brána, byla zboře
na roku 1833. Místo, kde stála, je patrné díky
zúžení Palackého ulice. 

Dolní (malá) brána
www.telc.eu, www.telc-etc.cz
Je součástí městského opevnění a bezprostřed
ně navazuje na zámek. Pochází z roku 1579, kdy
byl zámek přestavován. Před původní níže po
loženou gotickou branou býval vodní příkop
překlenutý zvedacím mostem. Dolní branou se
vychází z města přes hráz Štěpnického rybníka
k centrálnímu parkovišti. 

www.telc.eu

www.telc-etc.cz

Procházku můžeme zahájit výstupem
na Svatodušní věž (1), odkud budeme mít
pod sebou Telč a nejbližší okolí jako
na dlani. Za povšimnutí jistě stojí měšťan
ské domy. Dále pak ve východní polovině
náměstí dvě kašny (2) a mariánský sloup
(3) nebo v severozápadním cípu náměstí
farní kostel sv. Jakuba (4) s mohutnou,
60 m vysokou věží ze 14. století. Jako
na dlani máme také renesanční zámek (5),
uzavřený modrými vodními plochami, pře
rušenými jen několika hrázemi. Náměstí
Zachariáše z Hradce opustíme Palackého
ulicí kolem Svatodušní věže a Horní brá

nou (6) dojdeme na hráz Ulického rybníka.
U barokní sochy anděla Strážce (7) odbočíme
šikmo dolů pod hráz cestou zvanou
Na Dlážkách, která nás dovede ke kostelu
Matky Boží (8) na Starém Městě. Projdeme
brankou na hřbitov a hned u vchodu do koste
la nás zaujme deska připomínající založení kos
tela roku 1099. Ke hřbitovu přiléhá budova špi
tálu s kaplí. Špitální ulicí se vydáme na hráz
Staroměstského rybníka, kde mineme bývalý
Parní mlýn (9) a pokračujeme úzkou cestičkou
kolem rybníka. Ulicemi Maškovou, Na Korábě,
Tobiáškovou a Svatoanenskou (10) přijdeme
k portálu hřbitova u sv. Anny (1676) (11)  se so
chou sv. Donáta. Odtud se projdeme ulicí
Na Parkáně k bývalé židovské synagoze (12),
postavené začátkem minulého století a zruše
né za druhé světové války. Zde také naše pro
hlídka končí.

tip
na procházku
městem
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Po stopách filmařů
www.telc.eu
Romantická atmosféra města přitahovala a stále
přitahuje filmaře. Jistě nejznámější a zároveň
první je pohádka o pyšné princezně Krasomile,
která odmítla vzít si za muže krále Miroslava.
Ano, Pyšná princezna, pohádka všech českých
pohádek, se natáčela v Telči. Ovšem i ostatní
pohádky zde natáčené patří mezi klenoty české
kinematografie. Mezi nezapomenutelné po
hádky patří Jak se budí princezny, Z pekla štěs
tí, O ztracené lásce, Kouzelný měšec a jiné. Že
město Telč je opravdu „pohádkové“, dokládá
opakované vítězství zámku Telč v prestižní an
ketě O nejpohádkovější hrad a zámek v ČR.
Historické náměstí si zahrálo i v mezinárodně
oceněném filmu Až přijde kocour a v řadě dal
ších filmů a seriálů.

Rozhledna na Oslednicích
www.telc.eu
Mít tak pohádkovou Telč jako na dlani zasaze
nou jako klenot v malebné přírodě Vysočiny.
I to se může stát skutečností na samotném
okraji města z vyhlídkové věže na Oslednicích.
V blízkosti Javořice, která je zároveň nejvyšším
vrcholem Vysočiny, leží rybníky obklopená Telč
s kouzelným zámkem a pohádkovým náměs
tím. To, že odtud bude krásný výhled na město,
tušil už dávno profesor telčské reálky Alois
Kulhánek. Ten zde nechal v roce 1898 postavit
16 metrů vysokou dřevěnou rozhlednu, která

zanikla ve dvacátých letech 20. století.
Oslednice byly zalesněny Okrašlovacím spol
kem v roce 1899 a přírodní lesopark dodnes
umožňuje příjemnou procházku a zajímavé vy
hlídky na Staré Město.
Vyhlídková věž, vysoká 36 metrů, byla pro turis
ty obnovena až v roce 2000 se stavbou teleko
munikačního vysílače. Byla postavena kon
strukce, která slouží jako rozhledna. Za přízni
vého počasí můžete spatřit hrad Roštejn, kostel
sv. Jana Nepomuckého a další dominanty okolí
včetně Javořice.
K rozhledně se nejlépe dostanete z telčského
náměstí po žluté turistické značce. Autem je
možné dojet k rozcestníku turistických cest
pod rozhlednou.

Stálá výstava o historii a pověstech
Telče a jejího okolí
nám. Zachariáše z Hradce 31 •
www.telcsky-dum.cz
Využijeteli příležitosti a vstoupíte do Telčského
domu, ocitnete se rázem ve světě legend, skřít
ků a historických příběhů. Chcete se dozvědět
něco z historie Telče a jejího okolí, nebo se jen
podívat na krásné keramické figury v monu
mentálním sklepení jednoho domu na náměstí
v Telči? Pro veřejnost jsou otevřeny sklepní pro
story Telčského domu. Nebudete litovat!
I Výklad: bez průvodce
I Bezbariérovost: ne

Nejen za historií do Telče
www.telc.eu, www.telc-etc.cz
Současná Telč nabízí vedle historických pamá
tek, galerií, výstav a hudebních festivalů růz
ných žánrů i široké sportovní vyžití. Létání
v horkovzdušných balónech, příjemný odpoči
nek na golfovém hřišti, vycházkové trasy, cyk
lotrasy a hipostezky, výstup na rozhlednu, pro
jížďky na loďkách, sportovní rybaření či turistic
ké pochody, které vystřídá motokros nebo stře
lecké závody, ale i volejbalové, tenisové, fotba
lové, hokejové turnaje vám vyplní volný víkend
se společnými zážitky celé rodiny.

co musíte
v Telči
vidět a zažít

Dům čp. 32
nám. Zachariáše z Hradce • www.telc.eu,
www.telc-etc.cz
Dům vystupuje do náměstí, má pozdně barok
ní fasádu, která vznikla kolem roku 1800. Roku
1655 dům koupila vrchnost a zřídila zde kuchy
ni pro vrchnostenské úředníky. Na zelený čtvr
tek se zde, až do zrušení Josefem II v roce 1782,
rozdávala chudině sladká kaše. 

Mariánský (morový) sloup
nám. Zachariáše z Hradce • www.telc.eu,
www.telc-etc.cz
Stojí uprostřed náměstí, zhotovil jej sochař
David Lipart v roce 1720, z odkazu bohaté měš
ťanky Zuzany Hodové. Na podstavci sloupu jsou
umístěni svatí Jan Nepomucký, Jakub, František
Xaverius, Roch, Sebastian a Anděl Strážný. V jes
kyni je sv. Rosalie a Maria Magdalena, na vrcho
lu sloupu P. Maria. 

Kašny
nám. Zachariáše z Hradce • www.telc.eu,
www.telc-etc.cz
Zdobí plochu náměstí v jeho východní polovi
ně. Dolní kašna vznikla v dřevěné podobě
za Zachariáše z Hradce. Kamennou podobu zís
kala v roce 1611, socha sv. Markéty, patronky
města, je z 2. poloviny 17. století. Horní kašna je
pozdější, původně také dřevěná, do dnešní po
doby upravená v roce 1827 a zdobí ji socha
Silena s malým Dionýsem v náručí. 

Dům čp. 59
nám. Zachariáše z Hradce • www.telc.eu,
www.telc-etc.cz
Dům má nejtypičtější barokní průčelí z 2. čtvrti
ny 18. století, na fasádě vystupuje tepaný kříž.
V přízemí je renesanční mázhauz, na který na
vazuje tunel vedoucí do dvora. Tuto dispozici
má většina domů s barokní přestavbou. 

Dům čp. 61
nám. Zachariáše z Hradce • www.telc.eu,
www.telc-etc.cz
Tento dům koupil v roce 1532 pekař Michal, po
zdější starosta města. V roce 1532 dům přesta
věl a nechal vyzdobit, pravděpodobně umělci
pracujícími na zámku, sgrafity 11 starozákon
ních vojevůdců (faraon, Adonias, Aza, David,
Goliáš, Saul, Serach, Senacherib, Nabuchodo
nozor, Holofernes, Antiochos). Sgrafita byla ob
jevena až v roce 1953 při restaurování domu.
Nad okénkem ve štítu je letopočet 1555. 

Dům čp. 71
nám. Zachariáše z Hradce • www.telc.eu,
www.telc-etc.cz
Původní panské sýpky z roku 1576 jako staveb
ní součást zámku. Později budova sloužila růz
ným úřadům. Dnes je sídlem městské knihovny
a základní umělecké školy. Komorní sál v zad
ním traktu slouží škole i veřejnosti. 

Možná nevíte, že…
I Nejstarší stavební památkou ve městě je
49 m vysoká, pozdně románská Svatodušní
věž z 13. století. K ní patří i malý empírový
kostel, přestavěný koncem 15. století v go
tickém slohu. 
I Na konci hráze, při rozcestí ulic Hradecké
a 9. května stojí žulová Boží muka z roku
1480, jedna z nejstarších na Vysočině.
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Leden
Novoroční setkání představitelů města s obča
ny, ohňostroj
Ples města Telče a Mikroregionu Telčsko
Duben
Vítání svátků jara
Květen
Výstava Poznej světové dědictví UNESCO 
Folklor v máji
O střevíček z pohádkové Telče – soutěž
mažoretek
Veteránská revue 
Červen
Setkání dechových hudeb a vystoupení
mažoretek
Arts&film – filmový festival

významné
kulturní
akce

gastro 
speciality 

Na Vysočině se odjakživa pěstovaly brambory,
které byly hlavním zdrojem obživy. Z brambor
se vaří celá řada pokrmů, které jsou typické
i pro naši oblast Telče. Jsou to osvědčené recep
ty našich babiček, které se vařívaly, např. bílá
polévka s houbami, varhule se švestkami nebo
s hruškami sypané mákem s cukrem, omaštěné
máslem. Mohou to být i vopelky z bramborové
ho těsta plněné švestkovým povidlím.
A co byste našli nejčastěji v jídelníčku telčských
restaurací? Tradiční hovězí vývar s nudlemi,
svíčkovou omáčku s houskovým knedlíkem
nebo vepřové maso, bramborový knedlík a čer
vené zelí či bramborový knedlík, plněný uze
ným masem s kyselým zelím, omaštěný osmah
nutou cibulkou do zlatova.

praktické
info

UBYTOVÁNÍ 

Hotely
Název Adresa Telefon E-mail www

Hotel Antoň ***/**** Slavatovská 92 567 223 315 (recepce)
567 243 862 (kancelář) recepce@hotelanton.cz www.hotelanton.cz 

Hotel Celerin *** nám. Zachariáše z Hradce 43 567 243 477, 567 213 580 office@hotelcelerin.cz www.hotelcelerin.cz 
Hotel Pangea *** Na Baště 450 567 213 122, recepce@pangea.cz www.pangea.cz             

567 213 265 (fax)
Hotel Telč *** Na Můstku 37 567 243 109 hotel.telc@tiscali.cz www.hoteltelc.cz
Hotel U Hraběnky **** Slavatovská 96 567 578 551(recepce), recepce@hoteluhrabenky.cz www.hoteluhrabenky.cz

567 578 557 (restaurace), 567 578 554 (bowling)
Vzdělávací a konferenční
centrum MŠMT ČR nám. Jana Kypty 74 567 223 525 konvikt@vkctelc.cz www.vkctelc.cz

Penziony
Název Adresa Telefon E-mail www

Penzion Danuše Palackého/Hradební 25 567 213 945, 603 449 188 danuse.telc@seznam.cz
www.telcetc.cz/cz/privat/danuse.html

Penzion Kamenné slunce Palackého 27 732 193 510 pension@kamenneslunce.cz www.kamenneslunce.cz
Penzion Patricia Na Můstku 38 567 213 342, 776 691 300 patricia_telc@volny.cz www.pensionpatriciatelc.eu 
Penzion Petra Srázná 572 567 213 059, 723 365 486 tetour@penzionpetra.cz www.penzionpetra.cz
Penzion Relax Na Posvátné 162 567 213 122 relax@telc.cz www.telc.cz/relax
Penzion Steidler nám. Zachariáše z Hradce 52 567 243 424, 602 790 975 steidler@volny.cz www.telcaccommodation.eu 
Pension Telč No. 20 nám. Zachariáše z Hradce 20 775 999 186 info@hotelpensiontelc.cz www.hotelpensiontelc.cz
Penzion U Doležalů Srázná 573 567 243 307, 607 662 390 penzionudolezalu@centrum.cz www.penzionudolezalu.eu 

Telč

Informační středisko
Městského úřadu Telč
Náměstí Zachariáše z Hradce 10,
588 56 Telč
Tel. 567 112 4078
Email: info@telcetc.cz 
www.telc.eu

Červenec
Francouzskočeská hudební akademie 
Balóny nad Telčí 
Červenec – Srpen
Prázdniny v Telči – vícežánrový festival 
Telčské parní léto – víkendové výletní jízdy his
torického parního vlaku na trati Kostelec,
Třešť, Telč, Dačice, Slavonice
Srpen
Historické slavnosti Zachariáše z Hradce
a Kateřiny z Valdštejna
Září
Hasičský den
Dny evropského kulturního dědictví, Den
otevřených dveří památek 
Svatováclavské časy – příjezd sv. Václava s dru
žinou, řemeslný trh
Prosinec
Adventní koncerty, vánoční výstavy, Mikuláš,
rozsvícení vánočního stromu a osvětlení
města, živý betlém
Vánoční prázdniny v Telči
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Ostatní
Název Adresa Telefon E-mail www

Apartmán Jana Žižky 345 776 321 189, 567 243 777 macast@seznam.cz www.telc.ic.cz
Apartmány Chornitzerův dům nám. Zachariáše z Hradce 56 720 611 712, 519 324 327 info@chornitzeruvdum.cz www.chornitzeruvdum.cz
Apartmán Iva Štěpnická 9 736 528 522, 736 528 461 Ivanek@seznam.cz
B&B Nika nám. Zachariáše z Hradce 45 605 176 783 privat.nika@centrum.cz www.privatnika.cz
Doskočil Bohumír Hradecká 307 567 223 857, 731 028 292 dosk.penzion@email.cz
Drbal Pavel nám. Zachariáše z Hradce 12 723 953 237, 567 243 511 www.ubytovaniinfo.cz, www.ubytovanitelc.crnet.cz
Dušková Alena Křížova 21 607 111 879 alena21@tiscali.cz http://stileo.com/telc
Historical Apartment U Jarošů nám. Zachariáše z Hradce 60 775 106 999 erikjaros@seznam.cz
Leitgebová Ludmila Za Stínadly 335 604 121 784
Mgr. Remeš Jiří Oldřichovo nám. 25 567 243 912, 723 290 851 j.remes@email.cz www.privatremes.wz.cz 
Mejdrech Tomáš Hradecká 174 728 444 922
Plačková Marie nám. Zachariáše z Hradce 39 737 409 574 plackovamarie@tiscali.cz http://privattelc.eu
Podolská Romana Oldřichovo náměstí 26 567 243 232, 777 917 716 telcubytovani@centrum.cz www.telcubytovani.cz
Privát Čermáková Komenského 299 737 204 349 privatcermakova@centrum.cz www.volny.cz/privatcermakova
Privát Eva Hlavsová Na Můstku 36 567 243 784, 737 132 435 hlavsova.telc@seznam.cz   www.telcetc.cz/cz/privat/hlavsova.htm
Privát Javůrková nám. Zachariáše z Hradce 58 728 738 193 privatjavurkova@centrum.cz www.privatjavurkova.cz
Privát Kotrba nám. Zachariáše z Hradce 32 564 571 053, 723 899 753 kotrbami@seznam.cz www.kotrbam.eu 
Privát No. 40 nám. Zachariáše z Hradce 40 567 243 593, 605 888 985 privat40@seznam.cz
Privát Pavlů Svatojánská 471 603 944 660, 605 475 511 privat.pavlu@volny.cz www.privatpavlu.cz

www.telc.cz.privaty 
Privát Svatojánská Svatojánská 466 567 213 355, 607 623 470 r.smrcku@quick.cz www.privatsvatojanska.wz.cz
Privát Šušolíková Marie Jihlavská 461 608 900 227, 777 741 027 susolikova@gmail.cz
Privát U Čejků Jihlavská 139 732 872 008 bejkovi.telc@seznam.cz
Privát U Spázalů nám. Zachariáše z Hradce 8 567 243 562, 606 884 598 spazi@seznam.cz http://spazal.telc.cz/
Privát U Šeniglů nám. Zachariáše z Hradce 11 775 219 362, 775 219 361 jsenigl@volny.cz www.ubytovanitelc.cz

www.telcetc.cz/cz/privat/senigl.html
Privát U Vojty Foitova 643 731 955 738 privatvtelci@seznam.cz www.privatvtelci.cz
Privát U Zeleného žížaly nám. Zachariáše z Hradce 16 728 072 994 rezervace@zelenyzizala.cz
Provazníková Marcela Komenského 310 608 318 076 ubytovanikom@seznam.cz
SK Telč ubytování  volejbalové kurty Tyršova ul. 777 096 234 volejbaltelc@seznam.cz www.volny.cz/janav
Ubytování Domeček Telč
Sportovní klub Masarykova 222 567 243 456, 602 944 173 sk.telc@tiscali.cz www.sktelc.cz

STRAVOVÁNÍ 

Název Adresa Telefon E-mail www

Restaurace U Zachariáše nám. Zachariáše z Hradce 33 567 243 672 uzachariase@iol.cz www.uzachariase.cz
Restaurace Hotel Na Hrázi Na Hrázi 78 567 213 150 recepce@nahrazi.cz www.nahrazi.cz
Restaurace Na Podolí Tobiáškova 44 567 213 184
Restaurace U Marušky Palackého 28 567 223 866
Restaurace Šenk pod věží Palackého 116 567 243 889
Restaurace na Kopečku Jihlavská 4 567 243 405
Restaurace Lihovar (Hotel Antoň) Slavatovská 92 567 243 862 office@hotelanton.cz www.hotelanton.cz
Restaurace Černý orel nám. Zachariáše z Hradce 7 567 243 222 cernyoreltelc@seznam.cz www.cernyorel.cz
Švejk Restaurace nám. Zachariáše z Hradce 1 567 213 151, 602 133 809, 602 133 810
Restaurace U Vévody Slavatovská 96 567 578 557 info@hoteluhrabenky.cz www.hoteluhrabenky.cz
Pizzerie Marečková nám. Zachariáše z Hradce 32 567 223 246 pizzerietelc@volny.cz www.pizzerietelc.wz.cz
Bistro nám. Zachariáše z Hradce 70 775 164 955 zidkova.eva@seznam.cz
Vinárna nám. Zachariáše z Hradce 16 567 223 565
U Zeleného žížaly nám. Zachariáše z Hradce 16 567 223 565
Čajovna SCIVIAS nám. Zachariáše z Hradce 39 602 733 485 cajovnatelc@email.cz www.cajovnascivias.cz
Kavárna Antoniana nám. Zachariáše z Hradce 23 603 519 903 kavarnahaas@seznam.cz
Kavárna Café Baltazar nám. Zachariáše z Hradce 57 606 346 306
Bar Cafe nám. Zachariáše z Hradce 12 723 953 237
Bar Metro Na Parkáně 168
Derby – Bar, spol. s r.o. Masarykova 222 567 223 125, 777 18 11 33
Eso Bar – Herna Svatoanenská 126 608 959 494

TAXI

Název Telefon E-mail

Taxi Oáza, Havlíček Aleš 602 517 775
Taxi Telč 567 317 035, 603 255 048 liborsmach@seznam.cz

SMĚNÁRNY

Název Adresa Telefon E-mail www

Brzek, spol. s r.o. nám. Zachariáše z Hradce 42 567 213 370, 603 888 397 mbrzek@brzek.cz www.brzek.cz

WC

Název Umístění Telefon

WC v ul. U Masných krámů U Masných krámů 567 243 037
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PĚŠKY

Kaple sv. Karla Boromejského
Kaple stojí 3 kilometry od Telče, v místech vlčí
jámy, do které roku 1662 spadl při lovu syn
Františky Slavatové Jan Karel Jáchym. Na pa
měť jeho záchrany dala hraběnka roku 1663
postavit tuto kapli. Vede sem červená turistická
značka, překrásnou staletou alejí přímo z cent
ra města, ale kaple je celoročně uzavřena.

Telčskem pěšky
Okolí Telče je vrchovinnou oblastí s maximem
přírodních hodnot a vysokou kvalitou životní
ho prostředí. V oblasti se uchovaly vzácné druhy
rostlin a zvířat, některé části mají zvláštní režim
jako rezervace nebo chráněné přírodní útvary.
Krajina v okolí Telče upoutá návštěvníka svou
prostou krásou, mírně zvlněným reliéfem, skal
ními útvary, zatopenými lomy. Celý kraj je prot
kán stužkami značených cest pro milovníky tu
ristiky.
Z Telče po zelené turistické značce projdete sta
letým stromořadím Lipky přes Hostěnice
do Lhotky k poměrně rozsáhlé zřícenině hradu
Štamberk. Z hradu se zachovaly jen části věže,
bašty a hradeb. Ruiny jsou volně přístupné.
Odtud pokračujete po modré kolem rybníků
Horní a Dolní Mrzatec přes Mrákotín do Dobré
Vody a po žluté zpět do Telče.
Po žluté turistické značce se můžete vydat i přes
Volevčice, Doupě až na hrad Roštejn. Pozdně
gotický hrad vybudovali páni z Hradce v první
polovině 14. století a v 70. letech 16. století ho
nechal Zachariáš z Hradce přestavět na lovecký
hrádek. Jdete dál po modré, kolem Pařezitých
rybníků, po červené do Řásné a kolem kaple sv.
Karla, stromořadím Lipky přes Hostětice zpět
do Telče.

Město a historie
Vycházková trasa historickým středem města.
Přibližná délka 2 km. 
Začátek trasy je na centrálním parkovišti a mezi
jednotlivými zastaveními jsou zámecký park
a skleník, zámek, kostel sv. Jakuba, kostel
Jména Ježíš, kostel sv. Ducha, konvikt sv.
Andělů, jezuitská kolej, jezuitské gymnázium,
fara, radnice, měšťanské domy, Mariánský (mo
rový) sloup, kašny, městské opevnění, Horní
(velká) a Dolní (malá) brána.
Přijměte pozvání na vycházku po historickém
středu města Telče. Trasa vás povede po cestě
nejbohatší na souznění krásy s historií. Telč vás
jistě osloví svou neopakovatelnou atmosférou.

Město a voda
Vycházková trasa okolo městských rybníků
Štěpnického, Ulického a Staroměstského. Přibliž
ná délka 4 km.
Na trase je sedm informačních tabulí. První
oboustranná tabule je umístěna na centrálním
parkovišti. Zde jsou zachyceny základní turistic
ké informace o městě včetně mapy a upoutáv
ky na další naučné výletní trasy. Dalších šest
jednostranných informačních tabulí je umístě
no podél naučné trasy Město a voda.
1. Východiště – centrální parkoviště
2. Město Telč a jeho historie spjatá s vodou
3. Funkce vody v životě města
4. Mlýny – proměna Parního mlýna v Telči
5. Rybníkářství
6. Přívod vody do Telče
7. Život ve vodě a kolem vody
Existence tří rybníků, Štěpnického, Ulického
a Staroměstského jako by po staletí ovlivňova

la stavební vývoj ve městě. Štěpnický a Ulický
rybník obklopují kulturně zajímavé jádro města
se zámkem a náměstím a určují dva hlavní vstu
py do oblasti po hrázích těchto rybníků. Z obou
hrází je úchvatný pohled na parkově upravené
břehy. Z ulice Na Baště, na severní hrázi, je situ
ace navíc umocněna tím, že ohrada a nepronik
nutelný zámecký park působí jako příjemný
kontrast k otevřené vodní hladině. Z Ulického
rybníku se tenkým náhonem na jihovýchodě
napojuje nejrozlehlejší Staroměstský rybník,
který ve své spodní části obemyká Staré Město
s kostelem Matky Boží. Tato část má však už cha
rakter skromného historického venkova a vý
chodní zalesněný břeh tohoto rybníka už předz
namenává přechod ve volnou krajinu.

NA KOLE

Cyklotrasy Telčskem
I Po cyklotrase č. 16 se vydáte přes Kostelní
Myslovou, do Zadního Vydří, kolem Židovského
hřbitova a dále po trase č. 5124 přes Velký
Pěčín, Černíč do Strachoňovic, Dolní Vilímče,
Červeného Hrádku. Odtud po silnici č. 407
do Nové Říše s premonstrátským klášterem
a kostelem sv. Petra a Pavla. Cykotrasou č. 5125
přes Zvolenovice se vrátíte zpět do Telče.
I Po cyklotrase č. 5091 se dostanete přes
Mysliboř, Panenskou Rozsíčku k pramenu
Moravské Dyje. Odtud do Stajiště, Pavlova
a po cyklotrase č. 5092 přes Nepomuky, Starou
Říši, Rozseč, Krasonice, do Knínic. Odtud po
cyklotrase č. 5124 do Bohusoudova, k hájovně
v Koutech, Červeného Hrádku, Dolní Vilímče,
Strachoňovic, Radkova a zpět do Telče.
I Trasa č. 1113 – Telč – Mrákotín – Jindřichův
Hradec – 44 km (Telč – Hostětice – Částkovice –
Mrákotín /městys, v okolí se těží žula, rybníky
Horní a Dolní Mrzatec, lyžařský vlek s osvětle
ním/–Světlá–Horní Pole–Domašín– Zahrádky)
I Trasa č. 5091 – Telč – P. Rozsíčka – Třešť –
15 km (Telč – Mysliboř – Sedlejov – Panenská
Rozsíčka /nedaleko pramen Moravské Dyje/ –
Třešť)
I Trasa č. 5125 – Telč – Želetava – Jaroměřice –
39 km (Telč – Zvolenovice – Vystrčenovice –
Nová Říše /premonstrátský klášter/ – Zdeňkov
– Jindřichovice – Želetava – Jaroměřice)
I Trasa č. 5126 a 1114 – Telč – Řásná – Jihlávka –
15 km (Telč – Vanov – Řásná – Janštejn /zanika
jící zřícenina hradu/ – Jihlávka)

AUTEM

Pověstmi opředená místa v Telči
a okolí
K trase je vydán i tištěný průvodce s mapou.
Na trase je deset míst, ke kterým se váží pověs
ti z Telče a okolí. Pro děti předškolního a mlad
šího školního věku jsou vydány omalovánky
„Poznej a vymaluj telčské památky“, pexeso
(Památky a pověsti), leták s pověstmi se soutěž
ní otázkou, pastelky. 
I Pověst 1 – O Bílé paní a sladké kaši
O Bílé paní, kterak sladkou kaši vařila a lidem
potřebným ji dávala.

tipy
na 
výlety

I Pověst 2 – O stavbě hradu Roštejna
Kterak čert hrad Roštejn postavil a chytrá žena
před ním lstí muže ochránila.
I Pověst 3 – Kostelík sv. Vojtěcha – Jak sv.
Vojtěch vláhu zemi dodal a krčmou znavený
soused svou prostopášností se o život připravil.
I Pověst 4 – Památník usmíření v Dyjici 
O lásce, která sousedy ve zlém rozdělila a o od
puštění, které život zachránilo.
I Pověst 5 – Nebohá Jůlinka
O Jůlinčině zmrtvýchvstání, hrobníkově po
trestání, rodičovském trápení a žalu.
I Pověst 6 – O panské kuchyni
Kterak rozšafná selka nad úředníky vyzrála
a hraběte k veselí přivedla.
I Pověst 7 – Tajemství hradu Štamberka
Jak templáři na svou budoucnost mysleli, a tak
pro věky příští z velikého utrpení a útlaku cestu
našli.
I Pověst 8 – O lípě v Praskolesích
O lidech houževnatých, kteří v lípě útočiště
našli a době, která jim dobrého žití nedala.
I Pověst 9 – O městské radnici
Jak bujaré veselí a oslavy do vzduchu radnici 
pozvedly a místo tak pro novou učinily.
I Pověst 10 – O městském opevnění
Kterak nenávist sousedy na bráně do šatlavy
dostala a na věky rozdělila.

Z Telče do Jihlavy s několika zasta-
veními
Pouhých 7 km od Telče se nachází zřícenina
hradu Štamberk a stejnojmenná přírodní rezer
vace. Auto zaparkujte na okraji obce Lhotka.
Dál půjdete pěšky 1 km po zelené směr zříc.
Štamberk. Zřícenina je zasazená do působivé
ho přírodního prostředí s věžovitými žulovými
skalními útvary, kamenným mořem a balvano
vým proudem. Během stoupání na vrchol se
několikrát naskytnou pěkné výhledy do okolí.
Dalším zastavením je město Třešť, které je pro
slulé tradicí výroby betlémů. S jejich historií se
znamuje muzejní expozice, o Vánocích je přes
dvacet betlémů přístupných přímo v domác
nostech. Současní betlémáři vystavují svá díla
v domě J. A. Schumpetera. V bývalé synagoze je
expozice věnovaná Franzi Kafkovi. Za zhlédnu
tí určitě stojí krásný kostel sv. Kateřiny Sienské
ze 16. století v centru města. Na levém břehu
Třešťského potoka pak najdete pěkně zrekon
struovaný zámek ze 16. století, který je obklo
pen 15 ha anglickým parkem. Nyní zámek slou
ží jako hotel s restaurací.
Cestou do Jihlavy si uděláte malou zajížďku,
která se určitě vyplatí. Přes malebné městečko
Brtnici s mohutným zámkem (veřejnosti nepří
stupný), dvěma mosty zdobenými barokními
sochami a expozicí architekta Josefa Hoffmanna,
zamíříte ke zřícenině gotického hradu Rokštejn.
Zaparkujete u obecního rybníku v malé vesnič
ce Přímělkov. Dále se vydáte podle směrovky
s nápisem zříc. Rokštejn. Po chvilce stoupání
opustíte poslední domy a na horizontu se na
skytne první výhled dolů do údolí říčky Brtnice,
nad jejímž zákrutem se tyčí na skále mohutná
zřícenina. Rokštejn je jeden z nejstarších mo
ravských hradů, podunajského typu s hranolo
vou věží. Postaven byl v druhé polovině 13. sto
letí a od roku1468 je opuštěn.
Závěr výletu patří Jihlavě, bývalému královské
mu hornímu městu s celou řadou unikátních
historických stavebních a uměleckých pamá
tek. Náměstí patří svou rozlohou 3,6 ha k nej
větším ve střední Evropě. V nejcennějších histo
rických domech sídlí Muzeum Vysočiny
a Oblastní galerie Vysočiny. Částečně přístupné
je rozsáhlé podzemí se světélkující chodbou.
Celkově silný dojem z prohlídky města ještě
umocňuje skutečnost, že celé historické jádro
je sevřeno pásem městských hradeb s polokru
hovými baštami. Lákadlem pro děti je zoologic
ká zahrada a moderní koupaliště.


