
Rozsáhlou rekonstrukcí objektu bývalé jezuitské koleje, který je 

součástí památkové zóny UNESCO, se podařilo vytvořit moderní 

zázemí pro organizace komerčních aktivit širokého zaměření. 

Univerzitní centrum Telč (UCT) Vám nabízí nadstandardně 

vybavené posluchárny, moderní počítačové učebny, knihovnu, 

historické sklepní prostory, chodby s pozoruhodnými arkádami, 

nádvoří, útulnou kavárnu, stejně jako příjemné ubytování v ob-

jektu pro pořádání vašich seminářů, konferencí nebo společen-

ských událostí, nebo pro samostudium a odpočinek.

Kurzy, semináře, konference

K individuální výuce v kurzech a seminářích je určeno:

  23 učeben a seminárních místností s kapacitami 

od 10 do 30 míst, z toho 3 počítačové učebny,

  2 posluchárny s kapacitami 73 a 60 míst. 

Konferenční servis Univerzitního centra Telč splňuje nejvyšší 

nároky na techniku. Výukové prostory i knihovna jsou vybaveny 

moderní audiovizuální technikou a počítači s připojením do sítě 

CESNET. Posluchárny jsou ozvučeny. 

Pro účely akcí s vysokou kapacitou posluchačů lze jednu z poslu-

cháren, historickou aulu, upravit na 100 míst k sezení.

KOMERČNÍ SLUŽBY
UNIVERZITNÍHO CENTRA TELČ

Společenské akce

Široké chodby pod historickými arkádami, prostorné nádvoří, 

zázemí kavárny nebo jedinečná atmosféra sklepních prostor je 

možné využít k pořádání široké škály společenských událostí.

Všechny prostory umožňují variabilní úpravu dle charakteru 

akce, disponují nezbytným technickým vybavením (elektřina, 

osvětlení, ozvučení) a poskytují jistý komfort organizátorům 

i hostům. Kavárna po dohodě zajistí catering.
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UNIVERZITNÍ CENTRUM TELČ
náměstí Zachariáše z Hradce 2, 588 56 Telč

Telefon: +420 549 491 140, +420 549 491 141 

E-mail: uct@rect.muni.cz

www.telc.muni.cz

Celková kapacita Univerzitního centra Telč dosahuje 
při maximálním využití až 600 míst.

Ubytování 

UCT nabízí celkem 72 lůžek.

  6 mezonetových nadstandardních dvoulůžkových pokojů 

s kuchyňkou, sociálním zařízením a pokojem v přízemí 

a lůžkovou úpravou v patře,

  15 pokojů se sociálním zařízením (2 třílůžkové bezbariérové, 

11 čtyřlůžkových a 2 pětilůžkové pokoje). 

V rámci ubytovacích prostor jsou dále k dispozici společenské 

prostory, kuchyňka, sociální zařízení a útulná podkrovní 

seminární místnost.

Další služby

  Pro veřejnost UCT poskytuje služby: knihovna, informační 

centrum, kavárna. 

  Pro své hosty UCT zprostředkuje kulturní a sportovní aktivity 

ve městě Telč a okolí.

  Knihovní fondy jsou zaměřeny na obory dějiny umění 

a vizuální kultury, archeologie, architektura, ekonomie, 

informatika.
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