Klub filatelistů 06- 29 Telč

Historie města

Podle místní pověsti je založení Telče spojováno s vítězstvím moravského knížete Otty II. nad českým Břetislavem
r. 1099. Na paměť bitvy prý založil vítěz kapli, později kostel a osadu, dnešní Staré Město. Historicky doložená je
teprve zpráva o zeměpanském dvorci a strážní věži s kostelíkem – sídle královského správce. Toto královské zboží
Telč vyplatil Karel IV. nejprve ze zástavy (1335) a později je vyměnil za pohraniční hrad Bánov (1339) s
Jindřichem z Hradce. Jeho rod zakládá novou Telč. Předpokládá se, že to byl Menhart z Hradce, který po roce
1354 postavil hrad, kostel, vodní opevnění a gotické domy po obvodu rozsáhlého tržiště. Rozvíjející se město,

obdařené již od Karla IV. právem hrdelním a výročními trhy, trpělo v dalším čase požáry (1386 vyhořela celá
západní polovina náměstí včetně kostela a radnice) a později husitskými bouřemi. Podle městské kroniky,
založené 1359 ( a později ztracené), byla Telč – kromě hradu – dobyta 1423 husitským vojskem vedeným Janem
Hvězdou z Vícemilic. Město se dlouho vzpamatovávalo, i když získalo v 15. století další privilegia (jarmark, vaření
piva, prodej soli).
V polovině 16. století se ujímá telčského panství Zachariáš z Hradce a nastává doba
rozkvětu pro hrad i město. Osvícený a bohatý velmož (též díky sňatku s Kateřinou z
Valdštejna) přestavuje velkoryse gotický hrad a přistavuje renesanční zámek.
V letech 1567-1573 byl Zachariáš z Hradce zemským hejtmanem. Italští řemeslníci
povolaní na zámek pomáhají měšťanům přestavět gotické příbytky a úhledné domy
se štíty a podloubím. V té době byl také vybudován městský vodovod, nový špitál,
založeny cechy, nové rybníky, nový způsob hospodaření. Zachariáš i ostatní z
Hradeckého rodu umírají bez mužských potomků a tak Lucie Otilie, sestra posledního
z nich, přivádí na Telč (i na Hradec) r. 1604 svého manžela Viléma Slavatu (známého
místodržícího z pražské defenestrace r. 1618) a s ním nový rod.

Panování Slavatů je poznamenáno třicetiletou válkou. Telč i celý kraj
trpí pod švédskými (ale i císařskými) vojsky. Město bylo r. 1645 i
krátce obsazeno a vyrabováno Švédy. Panství spravovali mužští
členové rodu (Vilém, Jáchym Oldřich, Ferdinand Vilém), do telčské
historie se však nejvýrazněji zapsala vdova po prostředním z nich –
Františka, roz. hraběnka z Meggau. Povolala do Telče jezuity, dala pro
ně postavit kolej přímo naproti zámku (1655), kostel Jména Ježíš
(1667), přestavuje bývalou sladovnu pod farním kostelem v konvikt sv.
Andělů (jakousi chrámovou hudební školu), zakládá nový hřbitov na
Podolí (1676). V té době je založeno i jezuitské latinské gymnázium, lékárna a meteorologická stanice. Také
Slavatové umírají bez mužských potomků a poslední syn Františky, Jan Karel Jáchym, generální představený
karmelitánského řádu, se přes papežský dispens odmítá vrátit na rodové statky.
V Telči nastupuje rod Lichtensteinů – Kastelkornů, ale už první z nich – František Antonín (postavil kostel sv. Jana
Nepomuckého a rozšířil kapli sv. Vojtěcha) – umírá 1761 bez mužského dědice. Příbuzný po přeslici, Alois hrabě
Podstatský, spojuje 1762 erby obou rodů. Podstatští –Lichtensteinové hospodařili pak v Telči až do roku 1945,
kdy byli poslední členové rodu vysídleni do Rakouska.
18. století je poznamenáno nejprve vrchnostenským útiskem, poté však nastává vzestup měšťanského stavu a
majetnější měšťané si krášlí město kašnami, mariánským sloupem, sochami a kaplemi. V druhé polovině století
přicházejí josefínské změny: 1773 je zrušen jezuitský řád (z koleje se stávají kasárna), o rok později gymnázium,
1785 kostel sv. Ducha a další kaple. Nastává germanizační období ve školách, ve veřejném životě i v rodinách.
Počátek 19. století je ve znamení industrializace. V bývalém Slavatovském dvoře vzniká Langova továrna na
sukna, která měla až 600 zaměstnanců. Druhá půle 19. století přinesla posun v národním uvědomění. Důležitou
roli hrály školy, od 60. let již české, včetně nižší reálky, založené 1852. Díky učitelům a profesorům i dalším, kteří
tu působili (nakladatel Šolc aj.), vznikaly spolky (Občanská beseda, Omladina, Sokol, Národní jednota) a Telč
hrála významnou roli v celém jihozápadním moravském regionu.
Postavením železnice z Kostelce do Telče 1898 a jejím propojením přes Slavonice do rakouské Švarcenavy
skončila i komunikační izolace města. Rozproudil se nový kulturní i hospodářský život. Telč ožila a rostla. Uvnitř
mezi rybníky a branami si však podržela půvabnou tvář Zachariášových časů. To je také důvod, proč bylo
historické jádro města zapsáno v r. 1992 na Seznam světového kulturního dědictví UNESCO.

Významné stavby
Náměstí

Náměstí, vroubené malebnými domy se štíty a podloubími,
odpovídá svým rozsahem přibližně stavu při založení města.
Tehdy to byly domy gotické s charakteristickými rozměry (šířka
do náměstí v průměru 8 - 10 m, hloubka okolo 30 m) a s
charakteristickým uspořádáním přízemí i patra, jež se u většiny z
nich, přes četné přestavby, dochovalo dodnes: z náměstí se
velkými vraty s kamenným ostěním (u některých domů je
dodnes zachován lomený oblouk) vstupovalo do klenuté
předsíně – mázhausu. Z tohoto prostoru, který původně sloužil
řemeslné výrobě, obchodu či prodeji piva, se vcházelo po
schodech do patra a do sklepů a tunelem do dvora.
V polovině 15. století bylo k většině domů na náměstí představěno podloubí a celá průčelí se štíty podle
jednotného plánu. Arkády, fasády a štíty byly utvářeny individuálně, některá průčelí však byla v dalších stoletích
přestavována, takže renesanční charakter si zachovala pouze část z nich. Většina fasád a štítů nese znaky baroka,
některé i slohů pozdějších.

Zámek
Byl postaven v chráněné poloze na
ostrohu telečského potoka, na němž
byly vybudovány tři rybníky. Je to
moravský arkádový zámek. Jeho
nejstarší částí je gotický palác, který
byl Zachariášem z Hradce v letech
1553-61 přestavěn. V letech 1566-70
byla přistavěna kaple, celý nový
severní renesanční palác a v další
etapě jižní palác. Zámek se tak změnil
v rezidenci zemského hejtmana. Mezi
severním a jižním palácem vzniklo
nádvoří, uzavřené na dvou stranách
arkádami, na nichž spočívají kolonády. K zámku přiléhá na severní straně anglický park, na východní straně
renesanční zahrada.

Další významné budovy
Mezi budovami na západní straně náměstí se nachází budova radnice s informačním střediskem v přízemí. Ve
stejné frontě domů, ale až naproti zámku je vchod do budovy bývalé jezuitské koleje, která dnes slouží jako
Vzdělávací a konferenční centrum Masarykovy univerzity Brno. Projdeme-li kolem něho vlevo za roh,
ocitneme se na Kyptově náměstí, které má tvar trojúhelníku. Jeho strany tvoří severní křídlo bývalé jezuitské
koleje, kostel s. Jakuba a na západní straně Konvikt sv. Andělů – Vzdělávací a konferenční centrum Národního
institutu pro další vzdělávání.

Významné osobnosti spojené s Telčí
Jan Evangelista Kypta 1813-1868
V roce 1848 přesídlil do Telče. Učil na dívčí obecné škole, stal se zde
ředitelem kůru a sestavil a řídil chrámový sbor a orchestr. Založil zde i
hudební školu. V Telči působil až do své smrti v roce 1868. Jeho záslužná
práce neunikla pozornosti nadřízených školských úřadů a rok před smrtí
mu byl udělen titul Vzorný učitel. Pod jeho vlivem se Telč stala střediskem
nejen hudebního, ale i českého společenského života. Byl vlasteneckého
přesvědčení a věnoval se i literární činnosti. Napsal a vydal učebnice
zeměpisu, dějepisu, německé gramatiky a psal i hudebně teoretické práce.
Přeložil z latiny životopis hraběnky Františky Slavatové a napsal i Stručný
dějepis města a panství Telče.

Otokar Březina 1868-1929
Významný český básník, v letech 1883-87 studoval na telčské reálce. Zde získal znalosti, které
mu umožnily další intelektuální rozvoj. Stal se učitelem nejprve v Jinošově u Náměště nad
Oslavou, po roce pak v Nové Říši. Zprvu se věnoval próze, ale nejvýznamnější je jeho básnické
dílo představující vrchol českého literárního symbolismu. V roce 1907 uzavírá své dílo. V roce
1919 získal čestný doktorát Karlovy university, v roce 1928 Státní cenu za literaturu. Od roku
1901 žil v Jaroměřicích nad Rokytnou.
Podle Otokara Březiny je pojmenováno telčské gymnázium.

Zajímavosti z okolí
-

13 km jižně leží Dačice se zámkem a klášterem Karmelitánů
13 km severně leží Třešť známá betlémářstvím
10 km východně leží Nová Říše s klášterem Premonstrátů
12 km západně je nejvyšší vrchol Českomoravské vysočiny – Javořice (837 m)
V blízkosti Telče, u obce Panenská Rozsička, pramení řeka Dyje

Kulturní aktivity
Prázdniny v Telči
Koncem července a začátkem srpna se v Telči konají každoročně Prázdniny v Telči – dva týdny folkových i jiných
koncertů, divadelních a dalších vystoupení. Je to festival hudby, divadla, výtvarného umění a různých
performancí.

Francouzsko-česká akademie
Na začátku července se v Telči pořádají již tradičně kurzy pro mladé hudebníky – hráče na hoboj, lesní roh, flétnu,
violoncello a další nástroje, vedené významnými francouzskými a českými hudebními umělci a pedagogy. Žáky
jsou studenti konzervatoří z řady států. V průběhu akademie jsou pořádány koncerty studentů i pedagogů.
Kruh přátel hudby
Už desítky let pořádá v Telči koncerty klasické hudby Kruh přátel hudby, na nichž vystupují renomovaní čeští i
zahraniční umělci i mladí nadějní interpreti.
Folklorní soubor Podjavořičan
Dlouhou tradici má také folklorní horácký soubor Podjavořičan, který v Telči pořádá folklorní festivaly
s mezinárodní účastí, účinkuje při nejrůznějších slavnostech, každoročně pořádá v červenci Horácký jarmark a o
vánocích předvádí v telčském zámku představení Oživlý betlém.

Klub filatelistů Telč,

kontakty: b.makovicka@seznam.cz ;

cambalekzdenek@seznam.cz ; b.nosek@volny.cz
Telčská odbočka Klubu československých filatelistů vznikla 5.listopadu 1937, kdy se na popud
filatelistických nadšenců J.Pilaře a M.Šindlera konala ve Vonkově kavárně ustavující schůze. JUDr.
Emil Pavelka byl zvolen předsedou, MUDr. Arnošt Böhm místopředsedou a J.Pilař tajemníkem.
Dalšími členy výboru se stali Stanislav Loužil, Matěj Šindler a Jan Fixel.
Druhá světová válka a nacisté krutě zastavili činnost klubu zatčením Dr. Pavelky, Dr. Böhm a další
člen J.F.Becker zamřeli v koncentračních táborech.
V letech 1952-59 byli telečští filatelisté začleněni do Klubu filatelistů v Krahulčí. V roce 1959 obnovil
klub svoji činnost v Telči. U příležitosti 50. výročí vydání prvních československých známek byli tři
členové klubu vyznamenáni „Za zásluhu o čs. filatelii“ Československým svazem filatelistů v Praze.
Pamětní medaile a čestná insignia byla udělena L.Svěrákovi, M.Šindlerovi a F.Cáhovi.
V roce 1977 byl zvolen předsedou Ing. Bohuslav Makovička a je jím dosud. Klub má registrační číslo
SČF KF 06-29. Pravidelně se schází každou druhou neděli v měsíci od 9 do 11 hod. v Klubu
důchodců v budově polikliniky v Masarykově ulici 330 v Telči.
V roce 2011 navázal telčský Klub filatelistů kontakty s Briefmarkensammlerverein Waldviertel
v Rakousku a společně uspořádali Přeshraniční výstavu poštovních známek v Groß-Siegharts.

Významná osobnost spojená s Klubem filatelistů Telč
Henry Hahn se narodil 5. února 1928 v Brně, dětství však prožil v Telči. Ve třinácti letech odešel
s rodiči do USA. Povolání ředitele soukromého výzkumného ústavu pro materiály jej často služebně
přivádělo do Evropy i do České republiky. Svou původní vlast navštívil nejednou i jako filatelista,
poštovní historik, sběratel československých a českých známek a vystavovatel (např. Praga 1978).
Byl také členem jury při výstavě Praga 1998 v Brně v roce 2000. Je autorem řady publicistických prací
v zahraničním i československém a českém tisku. V USA dlouhou dobu působil jako předseda Society
for Czechoslovak Philately. Udržoval kontakty s Klubem filatelistů Telč a s městem Telč, které v roce

2003 vydalo jeho brožuru Historie poštovnictví v Telči a okolí, z níž na těchto stránkách také
citujeme. Brožura je k dostání v informačním středisku v budově Městského úřadu na náměstí v Telči.

Historie poštovnictví v Telči
Počátek organizované poštovní přepravy a služby v českých zemích se datuje dnem 15. října 1526.
V roce 1532, a možná dříve, byla zřízena poštovní trasa spojující Prahu s Vídní přes Tábor a
Slavonice, která vedla jen asi 30 km od Telče. Ačkoliv nejsou zprávy o využívání této poštovní služby
majiteli telečského zámku – pány z Hradce, nebo jinými obyvateli Telče, lze to předpokládat. V Telči
působilo v době stavebního rozmachu ve druhé polovině 16. stol. množství cizích, hlavně italských
architektů, mistrů a řemeslníků, není vyloučeno použití slavonické poštovní stanice ke spojení s Itálií
přes Vídeň. Existují doklady o existenci další poštovní trasy z Prahy do Vídně před rokem 1568. Ta
vedla přes Kolín, Čáslav, Habry, Německý Brod, Polnou, Kamenici, Třebíč, a Znojmo. Později byla
přeložena tak, že vedla ještě blíže k Telči, přes Jihlavu a Stonařov. Na tato místa byla někdy před
rokem 1834 napojena první nevojenská poštovní sběrna nebo poštovní poselská služba v Telči.
Existuje doklad použití řádkového razítka TELTSCH z roku 1837 (adresa Neureusch – Nová Říše) a
dopis polní pošty s razítkem TELTSCH z 15. srpna 1828. Sbírání a doručování listovních zásilek do
Jihlavy (asi 32 km severně od Telče) bylo nepravidelné a primitivní. Pošta byla přepravována
najímanými posly, nebo posly nahodile procházejícími Telčí. Pravidelná sběrna dopisů byla v Telči
zřízena v dubnu 1834 v domě číslo 15 na náměstí a byla svěřena Mořici Rambouskovi, který tuto
službu, jako vedlejší zdroj příjmů, provozoval asi 40 let.

Podací recepis na cennou zásilku 15 zl.CM z Telče do Budče, podpis prvního poštmistra Rambouska.
Zpočátku, v letech 1834 až 1836 byla přeprava obstarávána třikrát týdně, pěším poslem, mezi Telčí a
Stonařovem. Nejstarší známá pravidelná povozná pošta vyjížděla z Telče do Želetavy a Jihlavy v roce
1849, povozná pošta do Dačic byla zavedena v roce 1860. Železniční poštovní provoz začal v roce
1898, kdy byla dostavěna železniční trať z Kostelce. O čtyři roky později byla prodloužena do Dačic,
Slavonic a dále přes dnešní Rakouské hranice do Waidhofenu a Švarcenavy. Tam se napojila na další
linku spojující Vídeň s Českými Budějovicemi a Prahou. Dopravě pošty do Telče sloužil pojízdný
poštovní úřad č. 612. Éra autobusové dopravy pro cestující, včetně poštovní služby nastala 21. září
1919 se zavedením poštovní trasy do Moravských Budějovic, později prodloužené až do Moravského
Krumlova.

Předznámkový dopis z r. 1836. Úřední nevyplacený dopis /váha 5 g/ z r.1836 zasílaný z Telče do
Třebíče, porto 2 kr bylo opraveno na skutečný poplatek platný pro 1-3 stanice,váha 1/2 lotu/9 g/.
Poznámka – porto platí Šimon Bauer Izraelit. První telčské razítko.

Soukromý dopis z Telče do Nového Města z r.1854 vyplacený zn.3 kr /porto 3 kr za dopis o váze 1
lotu do vzdálenosti 10 mil. Druhé podací razítko TELTSCH 20.JAN.

Soukromý doporučený dopis z r. 1904 z Telče do Dačic, podací razítko TELČ 27/7/04, porto 10 h za
dopis a 25 h za doporučeně, dvojjazyčná R nálepka.

Meziválečné foto západní části telčského náměstí. Poštovní úřad sídlil tehdy v domě s balkonem před
kostelem. Dva vozy - poštovní dopravník, který jezdil na Studenou a pošt.vůz, který jezdil na Novou
Říši stávaly, před hotelem Černý Orel.

Výstavy
1.Propagační výstava známek a pošt.historie na MěNV Telč 21.11.1987 - 29.11.1987 u příležitosti 50
let od založení klubu. Bylo instalováno 28 panelů ze všech oborů filatelie za účasti 13.vystavovatelů.
2.Filatelistická výstava 9.7.2008 - 31.7.2008 uspořádaná na žádost Muzea Telč. Vystavena byla
především poštovní historie Telče a okolí.
3.Přeshraniční výstava poštovních známek Rakousko-Česko v Gross-Sieghartsu se uskutečnila
1.10.2011. Vystaveny byly exponáty členů klubu Telč poštovní historie Telče a okolí a další
filatelistické zajímavosti, obdobné exponáty byly vystaveny i z rakouské strany.

Při příležitosti výstavy bylo používáno
příležitostné razítko a personifikovaná známka
s vlajkou ČR.
Poznámka: vlajka je stranově převrácená.

4. V roce 2012 proběhla výstava k 75. výročí založení klubu ve vstupní síni radnice v Telči. Trvala od
3.10. do 28.10.2012. Vernisáže se zúčastnila delegace filatelistů z rakouského Gross-Sieghartsu a
zástupci MÚ Telč. Při této příležitosti telčská pošta používala, po dobu jednoho měsíce – od 10. října,
příležitostnou nálepku APOST s nápisem 75 KF TELČ.

Vystavovatelé, členové klubu filatelistů Telč
Ing.Bohuslav Makovička - exponát " Poštovní historie jihozápadní Moravy 1664 - 1918", exponát je
zveřejněn na celosvětové "Virtuální filatelistické výstavě" EXPONET - www.japhila.cz, ve třídě
poštovní historie /č.0281/2007/, a exponát "Poštovní historie jihozápadní Moravy 1918-1945.
František Křesťan - exponát " Košické známky 1945 ".
Ing.Jan Macháček - exponát " Doplatní známky ".

Město Telč na poštovních známkách

První poštovní známka s námětem Telče vydaná 10.
prosince 1954, Pof. 808. Návrh Cyril Bouda, rytec Bohdan
Roule. Celkový náklad 1150000 ks.

Druhá poštovní známka byla vydána 19. února 1964 Pof.
1360. Návrh V.Sivka, rytci J.Herčík. Celkový náklad 5620000
ks.

Třetí vydání známky zobrazující Telč z 24. října 1966 Pof. 1564. Návrh
P.Hrach a Z.Ziegler, rytec B.Fait a B.Šneider. Celkový náklad
254460000 ks.

Čtvrtá poštovní známka vydaná 18. května 1994 Pof. ČR
39. Návrh P.Hrach a Z.Ziegler, rytci B.Fait a B.Šneider.
Celkový náklad 404000 ks.

Příležitostná razítka

(1952) První příležitostné poštovní razítko bylo používáno k oslavám stého výročí
založení telčského gymnázia
6. července 1952 v červené barvě.
(1988) Druhé příležitostné poštovní razítko bylo používáno v říjnu 1988 k celostátnímu
sjezdu vedoucích archeologických kroužků v Telči a to v černé barvě.

(1992) K padesátému výročí nové
budovy pošty, v červenci 1992, bylo
používáno třetí razítko v černé barvě.

(1993) První příležitostné poštovní
razítko v České republice bylo vydáno
k zápisu města do Seznamu
světového dědictví UNESCO v roce
1993.

(1999) Druhé příležitostné razítko
v ČR bylo používáno od 13. do
15.8.1999 k 900. výročí Telče, a to
v barvě černé.

(2002) Nové pamětní razítko bylo vydáno
ke 150. výročí vzniku gymnázia v Telč.
Používáno bylo ve dnech 21.,22. a 24.
června 2002.

Pošta Telč - poštovny
Pošta Telč používala pro sběr zásilek v okolí tři poštovny – Mysliboř, Radkov a
Zvolenovice.

Výplatní otisky
Výplatní otisky používané poštou Telč:

Poštovní celiny
Celiny byly vydány ve formě pohlednice s předtištěnou známkou (CPH) a dopisnice
s natištěnou známkou (CDV).
Pohlednice s předtištěnou známkou (CPH) byly vydány tři, a to v r. 1949 (CPH1/12),
v roce 1951 (CPH 5/24) a v roce 1952 (CPH 14/19); všechny v nominální hodnotě
1,50 Kč s obrazem Klementa Gottwalda, zobrazující telčské náměstí z různých směrů.

Druhé celiny jsou dopisnice z r. 1953 a 1965, mají stejnou nominální hodnotu známek
30 hal. Na známce je A.Zápotocký (r.1953) a Praha (r.1965). Zobrazena je zámecká
kaple Všech svatých a věž kostela sv. Jakuba.

V roce 1994 byla vydána dopisnice s obdobným barevným obrazem (CDV 6 ČR) a
nominální hodnotě 2 Kč.

Podklady připravil Ing.Bohuslav Makovička b.makovicka@seznam.cz
Zpracoval Ing.Bohumil Nosek b.nosek@volny.cz

