
Barokní a renesanční štíty domů na náměstí pocházejí 
většinou ze 16. století a dodnes jsou ozdobou města.

V Telči se pravidelně konají letní 
a zimní hudební festivaly, koncerty 
či divadelní představení.

Telč leží na rozhraní tří teritorií – 
Moravy, Čech a Rakouska. 
Vzdálenost města Telče od Brna 
je 100 km, do Prahy i Vídně 
je to 150 km. 
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Město Telč – památka UNESCO

Telč leží na rozhraní tří teritorií – Moravy, Čech a Rakouska – 

v jižní části Českomoravské vrchoviny. O městě se v historických 

pramenech poprvé hovoří roku 1366. Městské domy začaly 

na náměstí vznikat v průběhu 14. století a po požáru města 

roku 1386 již byly postaveny první domy kamenné, které po-

stupně nahradily původní raně gotickou architekturu. Nebývalý 

rozkvět města nastal od poloviny 16. století za vlády Zachariáše 

z Hradce. Ten povolal italské stavebníky, štukatéry a zedníky, 

kteří kromě přestavby hradu začali pracovat také na náměstí. 

Jednotlivé domy byly pokrývány malovaným fresko-sgrafi tem 

s fi gurálními motivy, sgrafi tovými psaníčky nebo rustikou. Tyto 

patrové domy s renesančními štíty a arkádami podloubí lemují 

telčské náměstí dodnes.

K dalším zajímavostem Telče patří renesanční zámek, vyhlídkové 

věže kostelů sv. Ducha a sv. Jakuba, 11 kostelů a kaplí. Pro 

historickou cenu památek a pro jedinečné dochované náměstí 

byla Telč v roce 1992 zapsána do seznamu světového kulturního 

a přírodního dědictví UNESCO.

Kompletní kalendář kulturních akcí na ofi ciálních stránkách 

města Telče: www.telc-etc.cz.

Jezuitská kolej

Centrum vzniklo v prostorách bývalé jezuitské koleje. Základní 

kámen byl položen v roce 1651 a již roku 1655 byla stavba 

dokončena jako trojkřídlá dvoupatrová budova kolem nepravidel-

ného dvora. Stavba se svou monumentálností a jednoduchým až 

strohým vzezřením vymyká z typologie okolní zástavby. Od roku 

1657 byla v areálu otevřena lékárna, a později i tiskárna. Po zru-

šení jezuitského řádu roku 1773 připadla budova koleje státu 

a o čtyři roky později tu byla zřízena kasárna. Po roce 1883 zde 

působila dívčí měšťanská škola, ve druhé polovině 20. století pak 

střední odborná škola. V roce 2002 získala objekt Masarykova 

univerzita.

Stavebně se jedná o druhý největší komplex budov hned po ved-

lejším zámeckém areálu. Z vnějších původních fasád se dochoval 

pouze vstupní portál s vročením 1654. Dnešní stav je výsledkem 

několika pozdějších stavebních úprav budovy. Ta nejrazantnější 

proběhla na počátku dvacátého století a fasády upravoval Václav 

Hübschmann, který je i autorem sgrafi ta na bočním průčelí. 

Otevřené arkády, které se dochovaly pouze v přízemí jednoho 

z dvorních křídel, byly pravděpodobně původně rozsáhlejší. 

Interiéry zůstaly zachovány v téměř nezměněné podobě.
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Univerzitní centrum Telč

Vzdělávací aktivity univerzita v areálu bývalých jezuitských kolejí 

zahájila již v roce 2002, samotné Univerzitní centrum Telč bylo 

založeno v roce 2005. V letech 2009 až 2011 prošel objekt 

rozsáhlou rekonstrukcí a od roku 2011 centrum zahájilo činnost 

v nově zrekonstruovaných prostorách.

Díky rekonstrukci vznikl v Telči moderní integrovaný areál, který 

vytváří kvalitní zázemí pro poskytování vysokoškolských studijních 

a vzdělávacích programů Masarykovy univerzity.

Projekt kompletní rekonstrukce objektu probíhal za podpory 

Finančního mechanismu zemí Evropského hospodářského 

prostoru a Norska. V době své realizace znamenal největší 

investici těchto fondů v České republice. Celkové náklady 

na obnovu areálu dosáhly více než 145 miliónů korun, z toho 

85  % získala Masarykova univerzita z tzv. norských fondů.

Výsledkem projektu je více než 5  000 m2 zrekonstruovaných 

a nově vybudovaných ploch, které tvoří učebny a posluchárny 

či pracovny pedagogů. Součástí objektu jsou také ubytovací 

kapacity, knihovna a poradensko-informační centrum. Výukové 

prostory jsou vybaveny moderní audiovizuální a počítačovou 

technikou. V přízemí budovy je otevřena nová kavárna a zajiš-

těný stravovací provoz.

Středoevropské centrum kulturního dědictví

Univerzitní centrum současně poskytuje zázemí pro aktivity 

přesahující vlastní vzdělávací činnost Masarykovy univerzity. 

Spolu s partnerem projektu Ústavem teoretické a aplikované 

mechaniky Akademie věd ČR univerzita založila v Telči 

Středoevropské centrum kulturního dědictví. Tato platforma 

pro nadregionální spolupráci a propagaci tematiky kulturního 

dědictví je otevřená pro kooperaci s dalšími subjekty.

Univerzitní centrum Telč 

vybudovala Masarykova 

univerzita v areálu bývalé 

jezuitské koleje. Toto 

mimobrněnské celouniverzitní 

pracoviště působí v Telči jako 

středisko vzdělávání a kultury.

V citlivě rekonstruovaném 

komplexu historických budov 

vzniklo kvalitní zázemí pro 

vysokoškolské vzdělávání: 

posluchárny, pracovny, knihovna, 

kavárna i prostory pro ubytování 

naplněné neopakovatelnou 

atmosférou.

Knihovna a informační centrum poskytují zázemí pro studium.

Přitažlivým prostorem centra je přednáškový sál 
s původní valbovou klenbou z poloviny 17. století.

Posluchárny centra jsou vybaveny počítači 
a moderní audiovizuální technikou. 

V interiérech přízemí jsou zachovány původní 
klenby bývalé jezuitské koleje.

Centrum disponuje 72 lůžky ve studentských 
či hotelových pokojích. 

Celková kapacita areálu dosahuje 
při maximálním využití až 600 míst.

Aktivity Univerzitního centra Telč

 Studijní programy Masarykovy univerzity

  Středoevropské centrum kulturního dědictví

 Vlastní kulturní aktivity, společenské akce, výstavy

 Komerční služby — konferenční servis, pronájmy prostor

 Knihovna, informační centrum

 Kavárna, stravování, ubytování


