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Mνημεία της UNESCO στην Τσεχική Δημοκρατία -   

Τελτς (Τelč) 
 

 

Η πόλη του Τελτς βρίσκεται κοντά στα νοτιοανατολικά σύνορα της Μοραβίας 

και της Βοημίας, σε μια περιοχή που ονομάζεται Vysočina. Στην πόλη δεσπόζει το 

κάστρο της, γύρω από το οποίο απλώνεται το ιστορικό κέντρο, που περιβάλλεται από 

υδάτινα έργα, τα οποία κάποτε έπαιζαν σημαντικό προστατευτικό ρόλο.  

 

Οι αρχές του οικισμού είναι ασαφείς. Η πρώτη επίσημη αναφορά έγινε τα χρόνια 

1333-1335, όταν καταγράφηκε η ύπαρξη ενός οχυρού. Η πόλη του Τελτς, με έκταση 

περίπου 36 εκταρίων, ιδρύθηκε πιθανότατα τον 14ο αιώνα. Εκείνη την εποχή, 

αποτελούσε μια πολύ σημαντική πολιτική και οικονομική βάση, χάρη στην οποία ήταν 

δυνατή η εποπτεία μιας μεγάλης δασώδους, εκείνη την εποχή, περιοχής. 

 

Η αρχιτεκτονική του Τελτς είναι, από άποψη ποιότητας και αυθεντικότητας, 

μοναδική. Πρόκειται για ένα γραφικό θέαμα με βασικό στοιχείο το αναγεννησιακό 

κάστρο. Είναι ένα αυθεντικό συγκρότημα με άριστα διατηρημένους εσωτερικούς χώρους 

και υπέροχους, πρωτότυπους εξωτερικούς χώρους. Από τα πιο ξακουστά αξιοθέατα είναι η 

Χρυσή Αίθουσα του κάστρου με πλούσια σκαλιστή, ξύλινη οροφή. Άλλα, αυθεντικά 

διατηρημένα, είναι και η Μπλε αίθουσα, η αίθουσα του Ιππότη και το κελάρι στη γοτθική 

πλευρά του κάστρου. Στο βόρειο τμήμα του βρίσκονται άθικτα τα δωμάτια των 

τελευταίων ιδιοκτητών – της οικογένειας Podstastzký από το Λιχτενστέιν. Το συγκρότημα 

περιλαμβάνει, επίσης, έναν γαλλικό κήπο και ένα μεγάλο αγγλικό πάρκο με 

πορτοκαλεώνα. Στο κάστρο του Τελτς έχουν γυριστεί διάσημες ταινίες και τσεχικά 

παραμύθια μεγάλου μήκους για όλη την οικογένεια. Ίσως και λόγο της ύπαρξης 

εκατοντάδων κάστρων στο έδαφός της, η Τσεχία έχει μεγάλη και μακρά παράδοση σε 

αυτά.   

 

Το ιστορικό κέντρο της πόλης αποτελείται από μια τριγωνική πλατεία, μία από 

της πιο όμορφες της χώρας, η οποία περιβάλλεται από αναγεννησιακά και μπαρόκ 

σπίτια συνδεόμενα με στοές με αψίδες. Οι προσόψεις των σπιτιών ξεχωρίζουν με τους 

χρωματισμούς τους και την αυθεντική διακόσμησή τους, όπως και το εσωτερικό τους, 

όπως ο Αρ.61 με τις σκηνές από την Παλαιά Διαθήκη κ.ά. Στη μέση της πλατείας υπάρχει 

ένα συντριβάνι και ένα μνημείο. Σε μικρή απόσταση θα βρείτε το δημαρχείο και την 

εκκλησία του Αγίου Πνεύματος, του οποίου ο Ρωμανικός πύργος είναι το παλαιότερο 

διατηρητέο κτίριο του Τελτς.  Μία ιστορική πινελιά στην πόλη προσθέτουν, επίσης, τα 

τείχη, τα οποία εμπλουτίστηκαν από ένα σύστημα λιμνών, που αρχικά χρησιμοποιούνταν 

για αμυντικούς σκοπούς. Το συγκρότημα του κάστρου και το ιστορικό κέντρο της πόλης 

εγγράφηκαν στον κατάλογο της Παγκόσμιας Πολιτιστικής και Φυσικής Κληρονομιάς 

της UNESCO το 1992. 
 

Η περιοχή Vysočina θεωρείται, κατά κάποιο τρόπο, ξεχασμένη. Τα τοπικά της 

μνημεία, όμως, αξίζουν πραγματικά να εξερευνηθούν. Σε κοντινή απόσταση από το Τελτς 

βρίσκονται οι ιστορικές πόλεις Jihlava, Třebíč, Moravské Budějovice, Havlíčkův Brod και 

Lipnice nad Sázavou, η πόλη του διάσημου Τσέχου συγγραφέα Jaroslav Hašek. 
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          Βίντεο:    https://www.youtube.com/watch?v=ijaPSX2l-58 

Εικονική ξενάγηση:  https://www.unesco-czech.cz/telc/virtualni-prohlidka 

UNESCO CZ:   https://www.unesco-czech.cz/telc/predstaveni/ 

UNESCO ORG: https://whc.unesco.org/en/list/621  

Web:    https://www.telc.eu/for_visitors/leisure-activities/tourism 

 
Author: Filip Urban                 Source: Unsplash 

Permanent URL: https://unsplash.com/photos/uQWzA84uLB0 

 

 
Author: Sai Kalyan Achanta           Source: Unsplash 

Permanent URL: https://unsplash.com/photos/TpqXjL-Mzlw 
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