Historické a přírodní památky mezi dvěma výjimečně
krásnými městy - Telčí a Jihlavou
V Telči uvidíte unikátní historické jádro, krásné výhledy do okolí budeme mít ze skal u zříceniny Štamberku, cestou do
Jihlavy navštívíme městečko Třešť, proslulé výrobou betlémů a u Přímělkova se projdeme k majestátní zřícenině. Závěr
výletu pak patří městské památkové rezervaci v Jihlavě.
Telč je nepochybně jedno z nejkrásnějších měst v naší vlasti. Pyšní se zachovalým historickým
jádrem s jedinečnou gotickou a renesanční městskou zástavbou, zámkem, církevní architekturou
a řadou dalších uměleckých památek. Mimořádný význam těchto pamětihodností je patrný i
z toho, že je telčský zámek s historickým centrem zapsán na Seznamu kulturního a přírodního
dědictví UNESCO. Hlavní turistickou atrakcí Telče je renesanční zámek s cenným mobiliářem a
bohatými sbírkami. V jednom zámeckém křídle sídlí muzeum, v zahradním ochozu je umístěna
Galerie Jana Zrzavého. Příjemnou procházku nabízí zámecký park, uprostřed kterého stojí
klasicistní skleník. Historickou část města obklopují hradby s dvěma městskými branami. Do
obranného systému města byly zapojeny i dva rybníky pod hradem spojené kanálem. Hrad a
město tak tvořily v minulosti vodní pevnost.
Pouhých 7 km od Telče se nachází naše další zastavení, kterým je zřícenina hradu Štamberk a
stejnojmenná přírodní rezervace. Auto zaparkujeme v obci Lhotka u památné lípy a turistického
rozcestníku. Dál půjdeme pěšky 1 km po zelené směr zříc. Štamberk. Zřícenina je zasazená do působivého přírodního prostředí s věžovitými žulovými
skalními útvary, kamennými moři a balvanovým proudem. Během stoupání na vrchol se nám několikrát naskytnou pěkné výhledy do okolí.
Dalším zastavením je město Třešť, které je proslulé tradicí výroby betlémů. S jejich historií seznamuje muzejní expozice, o Vánocích je přes dvacet
betlémů přístupných přímo v domácnostech. Současní betlémáři vystavují svá díla v bývalé
synagoze. V jejím prvním patře je expozice věnovaná Franzi Kafkovi. Za zhlédnutí určitě stojí
krásný kostel sv. Martina z 13. stol. v centru města. Na levém břehu Třešťského potoka pak
najdeme pěkně zrekonstruovaný zámek z 16. stol., který je obklopen 15 ha anglickým parkem.
Nyní zámek slouží jako hotel s restaurací, kde se můžete stylově najíst za příznivé ceny.
Ještě než přijedeme do Jihlavy si uděláme malou zajížďku, která se určitě vyplatí. Přes malebné
městečko Brtnici s mohutným zámkem (veřejnosti nepřístupný), dvěma mosty zdobenými
barokními sochami a expozicí architekta Josefa Hoffmanna, zamíříme ke zřícenině gotického
hradu Rokštejn. Zaparkujeme u obecního rybníka v malé vesničce Přímělkov. Dále se vydáme
podle směrovky s nápisem zříc. Rokštejn. Po chvilce stoupání opustíme poslední domy a na
horizontu se nám naskytne první výhled dolů do údolí říčky Brtnice, nad jejímž zákrutem se tyčí na
skále mohutná zřícenina. Rokštejn je jeden z nejstarších moravských hradů podunajského typu s
hranolovou věží. Postaven byl v druhé polovině 13. stol. a od r.1468 je opuštěn.
Závěr našeho výletu patří Jihlavě, bývalému královskému hornímu městu s celou řadou unikátních historických stavebních a uměleckých památek.
Náměstí patří svou rozlohou 3,6 ha k největším ve střední Evropě. V nejcennějších historických domech sídlí muzeum a galerie. Částečně přístupné
je rozsáhlé podzemí se světélkující chodbou. Popisovat všechny významné památky Jihlavy by bylo na samostatnou knihu. Jen v rámci městské
památkové rezervace je jich evidováno 213. Celkově silný dojem z prohlídky města ještě umocňuje skutečnost, že celé historické jádro je sevřeno
pásem městských hradeb s polokruhovými baštami. Lákadlem pro děti je zoologická zahrada a moderní koupaliště.
Náročnost: 1 (nízká)
Informační centra:
Turistické informační centrum, Masarykovo náměstí 19, 586 01 Jihlava tel., fax: 567 308 034, e-mail: infojihlava@ji.cz,
www.jihlava.cz
Informační středisko MěÚ, Náměstí Zachariáše z Hradce 10, 588 56 Telč tel. 567 112 407, fax: 567 112 403, e-mail:
info@telc-etc.cz, www.telc-etc.cz
Informační centrum, Roosweltova 462, 589 01 Třešť tel. 567 234 567, e-mail: info@trest.cz, www.trest.cz
Ubytování a stravování:
Penzion Relax, Na posvátné 29, 588 56 Telč, tel.,fax: 567 213 154, 567 379 100, mobil: 602 415 740, e-mail: bouchnerova@
penzion-slunicko.cz, www.penzion-slunicko.cz
Penzion Sluníčko, Řásná 2, 588 56 Telč, tel.,fax: 567 213 154, 567 379 100 mobil: 602 415 740, e-mail: bouchnerova@penzi
on-slunicko.cz, www.penzion-slunicko.cz
Penzion Javořice, Lhotka 10, 588 56 Telč, Tel. 567 317 111, 776 158 581, fax: 567 317 516 e-mail: camp@javorice.cz,
www.javorice.cz
Penzion U Kačaby, Lesní 10, 586 01 Jihlava – Helenín, tel. 567 300 672, 737 644754, 721 560 504
Grandhotel Jihlava, Husova 1, 586 01 Jihlava, tel. 567303541, e-mail: info@grandjihlava.cz, www.grandjihlava.cz
Návštěvní dny a otvírací doby:
Zámek v Telči, náměstí Zachariáše z Hradce, tel. 567 243 821, pokladna 567 243 943, www.zamek-telc.cz, e-mail: zamek-telc@iol.cz, otevřeno: IV,X út-ne 9 – 12, 13 – 16, V-IX út-ne 9
– 12 13 –17
Expozice Třešťské betlémy, Rooseweltova 462, tel. 567 214 586, 567 224 537, otevřeno 2.12.2003-2.2.2004 po-ne 9.30-16:30
Expozice Mladý Gustav Mahler a Jihlava, 586 01 Jihlava, Kosmákova 9, tel. 567 309 147, 567 306 232, 606 725 528 Otevřeno: V-IX út-pá 9-12, 13-17, so-ne 13-17
Vyhlídková brána Matky Boží, út-pá 9-12, 13-16, so-ne 13-16, mimo uvedenou dobu po dohodě: Sdružení Jihlavská brána, Věžní 1, tel. 567 333 659, 732 94 83 13 Otevřeno: celoročně
út-pá 9-12, 13-16, so 13-16, ne 14-17
Jihlavské podzemí, Občanské sdružení Jihlavský netopýr, Hluboká 1, tel., fax: 567 312 842, tel. 737 662 042 e-mail: j.netopyr@volny.cz, http://jnetopyr.wz.cz
Prohlídky denně: III-VI v 10, 11, 12, 14, 15 a 16 hod, VII-VIII v 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16 a 17 hod, IX-X v 10, 11, 12, 14, 15 a 16 hod. XI-XII 10, 11, 12, 14, 15. V prosinci je zavřeno ve
vánočním období. Mimo uvedenou dobu pro skupiny na základě objednávky: Občanské sdružení Jihlavský netopýr, Masarykovo nám.64, tel.
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