TELČ MĚSTO UNESCO
Na první pohled nenápadné město s 5 300 obyvateli ležící přesně
na polovině cesty z Vídně do Prahy, představuje jedinečně zachovaný architektonický komplex, jemuž dominuje renesanční zámek
a náměstí. Datum založení města je neznámé, nejstarší dochovaná zmínka o Telči pochází z období let 1333–1335. Od roku 1339
vlastnil město rod pánů z Hradce, druhý nejmocnější rod 16. století
na pomezí Čech a Moravy. Jeho zásluhou, především pak zásluhou
Zachariáše z Hradce, se původně vodní pevnost s gotickým hradem
změnila v půvabné renesanční město.
S počátkem 17. století přechází Telč do vlastnictví rodu Slavatů, v té
době zaznamenáváme příchod jezuitů, následně pak Lichtensteinů Kastelkornů a od 60. let 18. století až do roku 1945 spravuje zámek
a město rod Podstatských - Lichtensteinů. Jádro města je Městskou
památkovou rezervací a v roce 1992 byla Telč zapsána na Seznam
světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO. Prolínají se
zde stavební skvosty z prostředí církevního, měšťanského a šlechtického, památky gotické, renesanční i barokní, ale i románské či
klasicistní.
Konečný ráz telčskému náměstí dodává mariánský sloup, kašny, barokní sochy, městské brány a podloubí otevřené půlkruhovými arkádami spočívajícími na pilířích.
Právem je Telč každoročně cílem návštěvníků z celého světa.

PAMÁTKY
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Státní zámek
Původní gotický hrad nechal v 2. pol. 16. století přestavět Zachariáš
z Hradce v renesanční sídlo. Tuto podobu si zachoval i ve většině svých
interiérů s dobovým vybavením dodnes. Součástí zámeckého areálu je
Zámecké podzemí, zámecká zahrada a park. www.zamek-telc.eu
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Jezuitská kolej
Byla postavena v letech 1651-1655. Po roce 1883 zde byla škola, městské muzeum. Dnes sídlo Univerzitního centra Telč Masarykovy univerzity Brno a Muzea Vysočiny, pobočka Telč.
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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. století. Po rekonstrukci budovy v roce 2004
slouží jako městská galerie a pořádá ročně několik výstav.
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Telčské podzemí
Nejen pod většinou domů na náměstí Zachariáše z Hradce, ale
také pod částí zámeckého areálu, jsou středověká sklepení. Jednotlivé, někde i dvouúrovňové sklepy, byly propojeny spletitými
chodbami, jejichž zpřístupněná část je dlouhá téměř 150 metrů
s interaktivní zábavně-naučnou expozicí.
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Panský dvůr
Volnočasový areál určený všem generacím. Najdete zde unikátní
Lanové centrum, Hernu pro děti s kavárnou, Infocentrum i půjčovnu elektrokol. Kulturní akce, výstavy, divadla, koncerty, festivaly,
dětské tábory i školní a firemní dny. www.panskydvurtelc.cz

Kostel a věž sv. Ducha
Původně románský kostel byl přestavěn koncem 15. stol. ve slohu
gotickém. Pozdně románská věž z 1. poloviny 13. století je nejstarší dochovanou stavební památkou ve městě, je vysoká 49 m.
Od roku 2018 nová interaktivní zábavně-naučná expozice.
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D

Kostel Jména Ježíš
Původně jezuitský kostel založený hraběnkou Františkou Slavatovou, dokončený roku 1667, postaven v barokním slohu. Kostel
je nezvykle orientovaný do náměstí boční fasádou.
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Vyhlídkové věže sv. Jakuba 2 a sv. Ducha 4

Kostel a věž sv. Jakuba
Farní kostel s téměř 60 m vysokou 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.
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ZPŘÍSTUPNĚNÉ OBJEKTY
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Expozice historie železniční dopravy
Na jediné koleji ukrývá historické vagony či lokomotivy. Na panelech jsou informace o historii železnice od jejích počátků až
do 60. let i o historii trati Slavonice - Kostelec, www.pokoleji.cz
Přístup - směrem na Novou Říši za viaduktem vlevo.
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STÁLÉ EXPOZICE
A Státní zámek Telč

www.zamek-telc.eu
www.zamek-telc.eu
Muzeum Vysočiny, pobočka Telč
http://muzeum.ji.cz
Městská galerie Hasičský dům
www.telc.eu
Galerie Wimmer
www.galerie-wimmer.cz
Telčský dům
www.telcsky-dum.cz
Muzeum techniky Telč
www.muzeumtechnikytelc.cz
Věž sv. Ducha
www.telc.eu
Telčské podzemí
www.telc.eu

B Zámecké podzemí
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Národní Geopark Vysočina, http://geoparkvysocina.cz/cs/
Pěší, cyklistické a jezdecké značené trasy,
zimní běžecké trasy, www.tourmapy.cz
NOVÉ Cyklostezka a inline stezka Lipky, 3 km
Pěší turistika a cykloturistika
Značené trasy, atraktivní cíle v okolí - hrad Roštejn (11 km), zřícenina
hradu Štamberk (9 km), vrchol Javořice (Řásná, 15 km, 837 m n.m.),
památná lípa v Praskolesích (9 km), hrad Landštejn (36 km)

Jezdecká turistika
Značené hipostezky po Vysočině i z Rakouska
Jezdecké centrum Bohuslavice (12 km), www.hospodarskydvur.cz
Q Ranch U Pramene Dyje (Bezděkov, 12 km), www.qranch.cz
Jezdecký klub Koně Řásná (Řásná, 9 km), www.konerasna.cz

Přírodní koupání
rybník Roštejn (okraj města Telče)
rybník Smrk (Vanov, 5 km)
Malý pařezitý rybník (Řídelov, 7 km)

Letní sporty

Původně stará sladovna, po příchodu jezuitů škola chrámové
hudby, dnes Vzdělávací zařízení Telč.

Golf Resort Telč (Vanov, 3 km), www.czgolf.cz/golf-resort-telc
Tenis Šiškův mlýn (Vanov, 3 km) s umělým osvětlením,
www.siskuvmlyn.cz
Sportovní areál, ul. Hradecká
Víceúčelová hřiště v ul. Batelovská, Tyršova, Nerudova a Radkovská
Tenis Krahulčí (3 km)
Badminton, kroket, stolní tenis, míčové hry, workoutové hřiště
U Roštěnky (u rybníka Roštejn), www.urostenky.cz
Půjčovna loděk a šlapadel na Štěpnickém rybníku

Radnice

Zimní sporty

Jezuitské gymnázium
Jezuité zde v roce 1673 zřídili latinské gymnázium. Dnes sídlo
ČVUT Praha.
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VOLNOČASOVÉ AKTIVITY

Konvikt sv. Andělů

Jedná se o jednu z mála nechrámových 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 deska připomínající zápis
města na seznam UNESCO v roce 1992.

VÝLETY DO OKOLÍ
Roštejn (11 km), lovecký hrad v lesích, obora, naučná stezka,
www.hrad-rostejn.cz
Klášter premonstrátů v Nové Říši (10 km), přístupná knihovna
se vzácnými prvotisky, www.klasternovarise.cz
Klášter karmelitánů v Kostelním Vydří (14 km), www.karmel.cz
Javořice (15 km), nejvyšší hora Českomoravské vysočiny (837 m n.m.)
Památná lípa v Praskolesích (9 km), obvod kmene 920 cm,
stáří 800 let

Běžecké lyžování, www.SkiVysocina.cz, www.bezky-telcsko.cz
Sjezdovka Mrákotín (7 km), www.ski-mrakotin.cz
Zimní stadion, hokej, bruslení, www.htctelc.com
Bruslení na Štěpnickém, Ulickém, Staroměstském rybníku

