Z Telče přes zříceninu Štamberk a kamenné moře
k Velkému pařezitému rybníku
Poznejte během tohoto výletu jedno z nejmalebnějších měst ČR - Telč a jeho okolí v čele se zříceninou hradu Štamberk
ve skalách a Velkým pařezitým rybníkem.
Tento poutavý výlet můžeme odstartovat u DTelč – nám., odkud vycházíme po zelené
značce směr „Štamberk – zříc.“ 7,5 km. Historické jádro Telče je od r. 1970 městskou
památkovou rezervací (čtvrť u kostela Matky Boží - Staré Město je od r. 1995 měst.
pam. zónou) a od prosince 1992 je na Seznamu světového kulturního dědictví UNESCO.
Důmyslný vodní a hradební systém, který ve středověku chránil město před ničivými
vpády, uzavřel historické jádro města také urbanisticky, takže si svou krásu a starobylost
uchovalo nejen v jednotlivých stavbách a detailech, ale také ve svém celku.
Z nezapomenutelného náměstí lemovaného podloubím můžeme vyjít kolem zámku a 49
m vysoké románské věže (nejstarší telčská stavba z 1. pol. 13. stol.) s přilehlým kostelem
sv. Ducha do zámeckého parku. U klasicistního skleníku vyjdeme z parku k silnici, ze které
po pár metrech odbočíme vpravo do krásné 1,5 km dlouhé lipové aleje. Na konci aleje
u DV lipkách (537 m) odbočí naše zelená značka vlevo a my většinou stoupáme /2/ přes
les a kopec s výhledem na Telč 1,5 km do Hostětic. Z Hostětic nás zelená značka vyvede
vpravo mezi pole a louky. Jdeme lehce zvlněným terénem /1-2/ malebnou krajinou kolem

2 rybníčků do vesničky Lhotka.
Lhotka díky své poloze pod bývalým hradem Štamberk nabízí hned několik možností občerstvení. Z Lhotky pokračujeme i nadále po zelené
značce a hned za vesnicí stoupáme /3/ v lese kolem kamenného moře (chvíli i s výhledem na Lhotku a okolí) 1 km až ke zřícenině mezi skálami.
Původní středověký hrad Štamberk pochází z 1. pol. 14. stol. a zanikl pravděpodobně za husitských válek r. 1423. V blízkém okolí se rozprostírá
přírodní rezervace, kde mezi žulovými skalisky můžeme najít zbytky hradeb a po
pečlivějším prozkoumání narazíme i na zachovalou část vysoké věže.
Pokračujeme dále po modré kolem žulového lomu směr „Velký pařezitý rybník
– hájovna“ 3,5 km. Klesáme /1-2/ po lesní pěšině, která se později u malého
potůčku napojí na lesní silnici. Cestou k Velkému pařezitému rybníku si můžeme už
chvilkami všimnout, jak přes les prosvítá jeho vodní hladina. Od DVelký pařezitý
rybník – hájovna jdeme už po červené značce směr „Telč – nám.“ 9 km. Prvních
500 m se dá jít i těsně podél rybníka po štěrko-písčité cestě k občerstvení a
chatovému táboru. Velký pařezitý rybník byl založen r. 1565 pro chov ryb a jako
zdroj vody pro Telč. Jeho název je odvozen od pařezů stromů ponechaných ve
vodě. Okolí rybníka je přírodní rezervací s typickou ukázkou bažinného lesního
společenstva vyšších poloh Českomoravské vrchoviny, připomínající svým rázem
horskou tajgu.
Nyní již po silnici klesáme /1-2/ přes vesničku Řasná, za kterou asi po 1 km
odbočíme vpravo a stoupáme /2/ lesem k další vesničce Vanov. Zpět k lipové
aleji a do Telče pokračujeme přes pole kolem kapličky sv. Karla, odkud klesáme
/1-2/ okolo Luhu u Telče.
Celkem 20 km.
Náročnost 1-2.
Informační centra:
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, www.telcsko.cz
Ubytování a stravování:
Penzion Relax, Na posvátné 29, 588 56 Telč, tel. 567 213 126, 604 691 442, e-mail: penzion.relax@post.cz , www.giraffe.ji.cz/relax.html
Penzion Vacek, Mlýnská 134, 588 56 Telč, tel. 567 213 099, 602 541 257, e-mail: jaroslavvacek@msn.com, www.penzinvacek.cz
Penzion Sluníčko, Řásná 2, 588 56 Telč, tel. 567 379 100, 602 415 740, e-mail: bouchnerova@penzion-slunicko.cz, http://
www.penzion-slunicko.cz
Penzion Pod Štamberkem, Lhotka 22, 588 56 Telč, tel. 567 317 051, 728 056 685, www.volny.cz/stamberk
Otvírací doby:
Zámek Telč a Muzeum Vysočiny Jihlava – pobočka Telč, náměstí Zachariáše z Hradce, tel. 567 243 821, pokladna 567 243 943,
www.zamek-telc.cz, e-mail: zamek-telc@iol.cz IV, X út-ne 9–12, 13–16, V-IX út-ne 9-12, 13-17
Galerie Jana Zrzavého Telč, náměstí Zachariáše z Hradce, tel. 567 243 649 V-VIII út-ne 9-12, 13-17, IV, IX út-ne 9-12, 13-16, X-III út-pá, ne
9-12, 13-16, so 9-13
Vyhlídková věž sv. Ducha, tel. 567 243 145, e-mail: info@telc-etc.cz VI-IX po-so 10-12, 13-17
Vyhlídková věž kostela sv. Jakuba, Informační centrum Telč, tel. 567 243 145 V, IX so-ne, 13-17, VI-VIII út-so 10-12, 13-18, ne 13-18
Rozhledna Oslednice, KČT Telč, tel. 567 21 33 25, 567 24 38 57, e-mail: mazal_v.@email.cz IV, V, IX, X so- ne 10-16, VI-VIII út-ne 10-17
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