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Zámek Telč
Perla moravské renesace 
Současnou podobu zámku vytvořili v 16. století italští mistři, které pozval tehdejší majitel 
panství Zachariáš z Hradce. Ovlivněný dojmy ze své cesty po Itálii započal se svou 
manželkou Kateřinou z Valdštejna stavební proměnu gotického hradu, díky níž se zámek 
řadí k perlám moravské renesanční architektury. Pro rozvoj panství bylo také zásadní,  
že nikdy nebyl prodán, ale po staletí se pouze dědil z generace na generaci. Po vymření 
pánů z Hradce zdědili Slavatové a posléze i Lichtensteini panství díky sňatku. Prohlídkové 
okruhy představují nejenom úchvatné renesanční sály s nádhernými dřevěnými kazetovými 
stropy, ale také obytné místnosti posledních majitelů zámku Podstatzky-Lichtenstein či 
zámecké podzemí nebo zámeckou galerii. Od roku 1992 je historické centrum města včetně 
zámku zapsané na Seznamu světového kulturního dědictví UNESCO.

  Státní zámek Telč, Nám. Zachariáše z Hradce 1, CZ-588 56 Telč   
 00420 / 567 243 943
 April - Oktober / duben - říjen
 www.zamek-telc.cz

Mimořádným uměleckým zážitkem 
je kaple Všech svatých, kde pod 

mramorovým náhrobkem odpočívá 
iniciátor přestavby sídla s manželkou.

TIP 
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49°11‘07“N, 15°27‘05“E

Schloss Telč (Teltsch)
Perle der mährischen Renaissance
Die heutige Gestalt verliehen dem Schloss italienische Baumeister im 
16. Jahrhundert, die der damalige Besitzer der Herrschaft, Zacharias von 
Neuhaus, beauftragt hatte. Inspiriert von den Eindrücken seiner Reisen 
durch Italien initiierte er mit seiner Ehefrau Katharina von Waldstein 
den Umbau der gotischen Burg. Das Schloss zählt seither zu den 
Perlen der mährischen Renaissance-Architektur. Für die Entwicklung 
des Herrensitzes war auch ausschlaggebend, dass dieser niemals 
verkauft, sondern jahrhundertelang von Generation zu Generation 
weitervererbt wurde. Nach dem Aussterben der Herren von Neuhaus 
erbten die Familien Slawata sowie Liechtenstein den Herrensitz 
durch Heirat. Die Besichtigungstouren führen nicht nur durch die 
prächtigen Renaissancesäle mit herrlichen Holzkassettendecken, 
sondern auch durch die Wohnräume der letzten Eigentümer des 
Schlosses, Podstatzky-Liechtenstein, sowie durch das Untergeschoß des Schlosses oder 
die Schlossgalerie. Seit dem Jahr 1992 ist das historische Zentrum der Stadt, einschließlich 
des Schlosses, in der Liste des Weltkulturerbes der UNESCO eingetragen. 
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Ein außergewöhnliches Kunsterlebnis ist die 
Allerheiligen-Kapelle, wo in einer Marmorgruft der 

Initiator des Umbaus der Residenz mit seiner Ehefrau ruht.
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