TELCZ MIASTO UNESCO
Na pierwszy rzut oka niepozorne sześciotysięczne miasteczko położone dokładnie w połowie drogi między Pragą i Wiedniem, posiada
wyjątkowo zachowany kompleks architektoniczny, nad którym dominuje renesansowy pałac i rynek. Data założenia miasta jest nieznana,
najstarsza wzmianka o Telczu pochodzi z lat 1333 - 1335. Od 1339
roku miasto było własnością panów z Hradca, drugiego najpotężniejszego rodu w XVI wieku na pograniczu Czech i Moraw. Jego zasługą,
a zwłaszcza pana Zachariasza z Hradca, dawna twierdza wodna z gotyckim zamkiem zmieniła się w urokliwe renesansowe miasteczko.
Z początkiem XVII wieku Telcz przeszedł na własność rodu Slavatów, w tym okresie odnotowano też przybycie jezuitów, a następnie
rodu Lichtensteinów - Kastelkornów, od lat 60-tych XVIII wieku aż
do 1945 roku zamkiem i miastem zarządza ród Podstatských - Lichtensteinów. Serce miasta jest Miejską strefą zabytków a w 1992 roku
Telcz został wypisany na Listę Dziedzictwa Kulturowego i Przyrodniczego UNESCO. Przeplatają się tu klejnoty architektury sakralnej,
mieszczańskiej i arystokratycznej, zabytki gotyckie, renesansowe
i barokowe, ale także romańskie i klasycystyczne.
Ostateczny charakter rynku w Telczu nadała kolumna maryjna, fontanny, barokowe posągi, bramy miejskie i podcienie otwarte półłukami arkad na filarach.
Pełnym prawem Telcz co roku odwiedzają turyści z całego świata.

ZABYTKI
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Zamek Telcz
Dawny gotycki zamek został przebudowany w drugiej połowie
XVI wieku przez Zachariasza z Hradca na renesansową rezydencję. Taką postać zachował do dziś w większości wnętrz z oryginalnym wyposażeniem. Częścią kompleksu zamkowego jest też
Muzeum Wysoczyzny, Galeria Zamkowa, Podziemne w zamku,
ogród zamkowy i park. www.zamek-telc.eu
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Kościół Imienia Jezus
Dawny kościół jezuicki założyła hrabina Františka Slavatova,
obiekt został zbudowany w 1667 roku, w stylu barokowym. Kościół posiada nietypowe umieszczenie elewacji bocznej skierowanej na rynek.
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Wieże widokowe kościołów św. Jakuba 2 i św. Ducha 4
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Kościół św. Jakuba z wieżą
Kościół parafialny z niemal 60 metrową wieżą powstał wraz
z miastem. Jego obecny wygląd pochodzi z połowy XV wieku.
W ambicie kościoła umieszczono tablice pamiątkowe ofiar I i II
Wojny Światowej.
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OBIEKTY UDOSTĘPNIONE
DO ZWIEDZANIA
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Podziemia Telcza

Wystawa historii transportu kolejowego

Oznakowane szlaki jeździeckie po Wysoczyźnie i po Austrii
Ośrodek jazdy konnej Bohuslavice (12 km), www.hospodarskydvur.cz
Q Ranch U Pramene Dyje (Bezděkov, 12 km), www.qranch.cz

Na jednym torze stoją cztery zabytkowe wagony i lokomotywy.
Na panelach w zajezdni podano wiele informacji na temat historii kolei od jej początków do lat. 60-tych i o historii linii Slavonice - Kostelec.
Terminal transportowy, ul. Masarykova, www.pokoleji.cz
Dostęp - w kierunku Nova Říše za wiaduktem w lewo

Kościół św. Ducha z wieżą

Gimnazjum Jezuickie
Konwikt św. Aniołów

WYSTAWY STAŁE
A Zamek państwowy Telč
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www.zamek-telc.eu
Galeria Zamkowa
www.zamek-telc.eu
Muzeum Wysoczyzny, oddział Telcz
http://muzeum.ji.cz
Miejska Galeria Dom Strażaka
www.telc.eu
Galeria Sommer
www.galerie-wimmer.cz
Telčský dom
www.telcsky-dum.cz
Muzeum techniki Telcz
www.muzeumtechnikytelc.cz
Wieża kościoła św. Ducha
www.telc.eu

Kąpieliska naturalne
Staw Roštejn (obrzeża miasta Telcz)
Staw Smrk (Vanov, 5 km)
Malý pařezitý rybník (Řídelov, 7 km)
Velký pařezitý rybník (Řásná, 9 km)

Sporty zimowe
Narciarstwo biegowe, www.SkiVysocina.cz, www.bezky-telcsko.cz
Trasa zjazdowa Mrákotín (7 km), www.ski-mrakotin.cz
Stadion zimowy, hokej, łyżwiarstwo, http://hockeytalent.cz
Łyżwiarstwo na stawach: Štěpnický, Ulický, Staroměstský

Ratusz
Jeden z nielicznych obiektów świeckich w Europie z fasadą z wielkim porządkiem. Obok bramy wejściowej znajduje się żelazna miara jednego sążnia z zaznaczeniem łokcia i ze wskazaniem
wysokości miasta nad poziomem morza 522,5 metrów. Na elewacji frontowej w podcieniu jest tablica upamiętniająca zapis
miasta na Listę UNESCO w 1992 roku.

Turystyka jeździecka

Golf Resort Telč (Vanov, 3 km), www.czgolf.cz/golf-resort-telc
Tenis Šiškův mlýn (Vanov, 3 km) ze sztucznym oświetleniem,
www.siskuvmlyn.cz
Tenis, wielofunkcyjne boisko, ul. Batelovská, Telč
Tenis Krahulčí (3 km)
Badminton, krokiet, tenis stołowy, gry w piłkę
U Roštěnky (nad stawem Roštejn), www.urostenky.cz
Wypożyczalnia łódek nad stawem Štěpnický

Kolegium jezuickie

Niegdyś stara słodownia, po przybyciu jezuitów przekształcona
na szkołę muzyki kościelnej, dzisiaj Centrum Kształcenia Telč.
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Oznakowane szlaki, atrakcyjne cele w okolicy - zamek Roštejn (11 km),
ruiny zamku Štamberk (9 km), góra Javořice (837 m n.p.m.), zabytkowa lipa w Praskolesích (9 km), zamek Landštejn (36 km)

Sporty letnie

Jezuici w 1673 roku urządzili tu łacińskie gimnazjum. Obecnie
mieści się tu siedziba Politechniki Czeskiej w Pradze..
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www.tourmapy.cz

Turystyka piesza i rowerowa

Zostało zbudowane w latach 1651-1655. Po 1883 roku była tu
szkoła, muzeum miejskie, obecnie jest tu siedziba Centrum Uniwersyteckiego Telč Uniwersytetu Masaryka w Brnie.
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Szlaki dla pieszych, rowerzystów i miłośników jazdy
konnej, Trasy biegowe dla narciarzy

Średniowieczne podziemia ciągną się nie tylko pod większością domów na placu im. Zachariáše z Hradce, ale też pod częścią zamku. Poszczególne, czasem nawet dwupiętrowe piwnice
zostały połączone krętymi korytarzami, których udostępniona
część mierzy niemal 150 metrów z interaktywną rozrywkowoedukacyjną wystawą.

Dawny kościół romański przebudowano pod koniec XV wieku w
stylu gotyckim. Późno romańska wieża z pierwszej połowie XIII
wieku jest najstarszym zabytkiem w mieście, ma 49 m wysokości.
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ZAJĘCIA REKREACYJNE

WYCIECZKI PO OKOLICY
Roštejn (11 km), zamek myśliwski w lasach, zwierzyniec, ścieżka
dydaktyczna, www.hrad-rostejn.cz
Klasztor norbertanów w Nové Říši (10 km), udostępniona
biblioteka z rzadkimi inkunabułami, www.klaster.novarise.cz
Klasztor karmelitów w Kostelním Vydří (14 km), www.karmel.cz
Javořice (15 km), najwyższa góra Wysoczyzny Czesko-Morawskiej
(837 m n.p.m.)
Zabytkowa lipa w Praskolesích (9 km), obwód pnia 920 cm, wiek
800 lat

