
Katastrofa 
Co voda dokáže, zažili lidé 

na Vysočině v roce 1988 – v 
Lukách nad Jihlavou. Blesko-
vá povodeň, která z nevinné-
ho potůčku udělala řádící živel 
a zabijáka. Vytopené domy, 
převrácená auta a hlavně dva 
vyhaslé životy. 

Na Brtnicku naštěstí nešlo o 
životy a zdraví, „jen“ o materi-
ální škody. Spoušť po povodni 
ale byla Lukám před více než 
čtvrtstoletím velmi podobná. 

Lze na takové katastrofě 
vidět vůbec něco pozitivního? 
Jedno ano. Solidarita lidí a 
semknutí rodin. I když jsou tře-
ba kvůli Babišovi nebo prezi-
dentovi nesmiřitelně rozděleni, 
přírodní živel je stmelí. Ukáže 
jim totiž, co je opravdu životně 
důležité.  Petr Klukan
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Rozhovor

Jaroslav
Makovec

Pelhřimovský polito-
log a manažer Jaroslav 
Makovec je od ledna 
novým ředitelem Uni-
verzitního centra MU 
v Telči (UCT). Hovořili 
jsme s ním zejména
o možném návratu 
vysokoškolského 
vzdělávání do Telče.  
� Jiří Varhaník 

Jaké je stávající reálné 
využití telčského Univerzit-
ního centra? 

Naše základní činnost je vzdě-

lávací. Jsme středisko Masaryko-
vy univerzity, máme tady vlastní 
kurz Univerzity třetího věku, 
který navštěvuje přes 80 stu-
dentů. Konají se u nás výukové 
programy, semináře, letní a zim-
ní školy Masarykovy univerzity. 

Kromě toho máme navá-
zánu partnerskou spoluprá-
ci s Dunajskou univerzitou 
v Kremži, s ČVUT, a teď se 
k tomu nově přidává i Technic-
ká univerzita v Bratislavě. 

V telčském UCT vyučovala 
po roce 2004 své bakalářské 
obory Ekonomicko-správní 
fakulta MU, ovšem po násled-
né rekonstrukci areálu už se 
sem stálá výuka nevrátila. Je 
vaší ambicí stálé vysokoškol-
ské vzdělávání do Telče vrá-
tit?  

Ano. Když jsem se hlásil do 
výběrového řízení, bylo jedním 
z mých cílů, aby se sem výu-
ka vrátila, alespoň v nějakém 

základním rozsahu. 
Je to tak, že budeme hledat 

cesty, jaký konkrétní výukový 
program sem dostat. Ale určitě 
to není v téhle chvíli ve fázi, že 
bychom měli jasnou konkrétní 
nabídku řekněme kurzu, který 
se sem dostane. Ale to nezna-
mená, že to není naším cílem. 
Byl bych rád, aby tady univer-
zita měla nějakou výuku, která 
bude dlouhodobá. 

(Pokračování na str. 13)

Návrat VŠ do Telče je můj cíl, říká ředitel centra univerzity

Přívalový déšť v pátek 
odpoledne vytopil asi 
dvě desítky domů v 
Brtnici, v místní části 
Příseka zatopila voda 
a bahno hlavně sklepy. 
Nejvíce poničena byla 
místní část Jestřebí. 

� Petr Klukan
Brtnicko zasáhl v pátek odpo-

ledne prudký liják. Podle odha-
dů starostky obce Miroslavy 
Švaříčkové spadlo od 50 do 70 
litrů vody na metr čtvereční. 

Jak sdělila ČTK, z preventiv-
ních důvodů byli evakuováni 
lidé z domů, které stojí pod hrází 
Zámeckého rybníka. 

Kanály přestaly podle starost-
ky vodu pojímat už po 16. hodi-
ně, déšť ale ustal až po páté 
hodině odpolední. „A to byly 
naštěstí v minulosti kanály předi-
menzované,“ řekla. 

Nejvíce poničeno bylo Jestřebí. 
Voda z polí zcela zničila část asfal-
tové silničky, prohnala se velkým 
stavením, zbořila zeď, vřítila se 
do malého rybníka a vyplavila 
několik domů. Naplavené krou-
py se na zahradě jednoho z domů 

Povodeň nejvíc poničila Jestřebí

JESTŘEBÍ (kra) – Celkem 
tucet let v pozici místostaros-
ty, a posléze i starosty Stani-
slav Jirků řešil v Brtnici a jejích 
místních částech nejrůznější 
pohromy. Pamatuje toho hodně, 
včetně orkánu Kyrill, ale na bou-
ři podobnou té, která v průběhu 
pátečního odpoledne devasto-
vala město, a hlavně jeho místní 
část Jestřebí, se snaží rozpome-
nout marně. 

Jirků o bouři: Nepamatuji, že bychom 
někdy v Brtnici museli evakuovat

nakupily do výšky 120 centimetrů. 
S odklízením škod začali hned v pátek 

dobrovolní hasiči, lidé i zaměstnanci 

města. Největší škody jsou na soukro-
mých domech a krajských silnicích. 

 Více na str. 2.

„Nepamatuji si, že bychom někdy muse-
li evakuovat obyvatele, stejně jako si 
nevzpomínám, že by tady někdy byly tak 
velké přívalové deště, jako v pátek,“ říká.

„Právě Jestřebí bylo zasažené asi nej-
víc. Když jsou intenzivní srážky, tak voda 
se tam valí po té cestě vždycky. U baráku 
rodiny Kousalových se pak udělá takový 
špunt a…“ popisuje.

„I když jsem v povodňové komisi, tak 
jsem vůbec netušil, že by následky bou-
ře mohly být až takové. Volal jsem mís-
tostarostovi, protože jsem slyšel, že by se 
mohlo něco dít, a teprve on mi potvrdil, 

že v Jestřebí spadly mraky krup, a některé 
domy jsou tam vyplavené, a přiblížil mi i 
situaci přímo v Brtnici,“ dodává k tomu.

Jirků totiž bydlí v další místní části 
města, ve Střížově, kde v průběhu páteč-
ního odpoledne spadlo přibližně 31 mili-
metrů srážek, což je zhruba o polovinu 
méně, než v nejvíce bouřkou zasažených 
oblastech. „Proto mě to tak překvapilo, 
protože u nás žádné škody po bouři nee-
vidujeme,“ hlásí.

Na tak velkou vodu se, podle člena 
povodňové komise, úplně dopředu při-
pravit dost dobře nejde. Částečně by se 
dalo. „Jde o osevní postupy, a taky záleží 
na tom, odkud déšť jde. Odkud to zkrátka 
na Brtnici teče,“ říká Jirků, který je sice 
už čtyři roky v penzi, ale zároveň je stále 
zastupitelem a radním města. 

Jde o osevní postupy a taky na 
tom, odkud déšť jde.

DO KONTEJNERů lidé v Jestřebí nosili vše, co bylo bahnem a vodou zničeno.  

SPOUŠŤ na zahradě jednoho ze stavení v Jestřebí. Červený traktor byl doslova zavalen 
více než metrovou lavinou krup a bahna. 

V BRTNICI povodeň pobořila zeď.   Foto: David Kratochvíl, Petr Klukan (2x) 
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(Dokončení ze str. 1)
To mluvíme výhradně o 

možném kurzu z Masarykovy 
univerzity?  

Anebo i v rámci spolupráce 
těch univerzit, které jsem zmi-
ňoval. 

Do roku 2009 MU v Telči 
vzdělávala studenty v obo-
rech se zaměřením na eko-
nomiku, veřejnou správu, 
regionální rozvoj, cestovní 
ruch, bankovnictví a mana-
gement. Jaké obory byste tu 
rád viděl vy? 

Řekněme, že například to 
téma památkové péče se úplně 
nabízí. Anebo nějaké následné 
vzdělávání, třeba učitelů nebo 
úředníků.   

O ambici vrátit do Telče stá-
lou výuku Masarykovy univer-
zity, nebo i nějaké zahraniční 
vysoké školy, se ale hovoři-
lo řadu let už za předchozího 
vedení UCT. Začínáte tedy na 
to téma vést i nějaká konkrét-
nější jednání? 

Určitě v téhle chvíli vedeme 
poměrně intenzivní jednání 
mezi univerzitami, chystáme 
podpis memoranda o spolupráci. 
To by mělo univerzitám přinést 
lepší možnosti, jak naše prosto-
ry využívat. A samozřejmě jed-
náme i s fakultami MU. Ale v tuto 
chvíli bych ještě nemohl říct 
nějaký úplně konkrétní výstup, 
to by bylo předčasné.     

Nesoulad kapacit
Nechci vás tlačit, ale nemůže 

ta snaha opět skončit spíše jen 
v rovině akademické debaty?  

Můj zájem je jednoznačně ten, 
aby se sem stálá výuka vráti-
la, aby to bylo tak, jako v letech 
před rekonstrukcí areálu. Na 
druhou stranu je jasné, že pře-
kážky k tomu jsou poměrně vel-
ké. Univerzitě klesl počet stu-
dentů atd., těch důvodů je celá 
řada. V tuto chvíli není konkrét-
ní stálý vzdělávací program, kte-
rý by se sem takto dostal, ale 
jednáme o tom. 

Aktivita tedy vychází spí-
še ze strany centra, než že by 
bylo tendencí MU nějaký typ 
stálého kurzu v Telči mít, jak 
to zaznívalo v roce  2004, kdy 
byl areál někdejší jezuitské 
koleje městem univerzitě bez-
úplatně převeden?  

Musím říct, že cítím ze strany 
rektorátu velkou podporu v tom 
tady ty aktivity nějakým způso-
bem nastartovat. 

Co konkrétního může při-
nést ona zmíněná spolupráce 
dalších univerzit, tedy Dunaj-
ské univerzity Kremž, ČVUT, 
Masarykovy univerzity, a od 

Jezuitský areál a Univerzitní centrum Telč – historie
� UCT vzniklo v areálu někdejší Jezuitské koleje v Telči. 
� Řeholní jezuitský řád (Tovaryšstvo Ježíšovo) římskokatolické církve se 
zabýval vzdělávací a vědeckou činností. Do českých zemí byli jezuité při-
vedeni v 16. Století.
� Telčská kolej, monumentální trojkřídlá dvoupatrová budova kolem 
nepravidelného dvora, byla vybudována v letech 1651 – 1655.
� Jde o druhý největší komplex budov v Telči po zámeckém areálu. 
� Z vnějších původních fasád se dochoval pouze vstupní portál s vroče-
ním 1654.
� Dnešní stav je výsledkem několika pozdějších stavebních úprav. Nejra-
zantnější proběhla na počátku 20. století. 
� Od roku 1657 zde byla otevřena i lékárna a později také tiskárna. 
� V době zrušení řádu za vlády Marie Terezie (1773) v Telči působilo 27 
jezuitů, z toho více než polovina učitelů na šestiletém jezuitském gymná-
ziu. 
� Po roce 1775 sloužila budova jako vojenská kasárna, původnímu účelu 
se vrátila na konci 19. století jako škola měšťanská.
� Od šk. roku 1952/53 zde zahájila rolnická škola výuku ekonomických 
disciplin pro potřeby venkova. Název školy se měnil až na SOŠ Telč.
� Masarykova univerzita v areálu vyvíjí aktivity od roku 2002, kdy v 
rekonstruované posluchárně zahájila výuku pro 40 posluchačů kombino-
vaného studia oboru dějiny umění se zaměřením na památkovou péči a 
ochranu kulturního dědictví. 
� Dne 19. března 2004 byla podepsána tehdejším rektorem MU Jiřím 
Zlatuškou a starostou města Telč Romanem Fabešem darovací smlouva 
o bezúplatném převodu objektu jezuitské koleje. Vzniká UCT jako samo-
statné hospodářské středisko.
� Od ak. roku 2004/2005 zahájila v areálu výuku svých bakalářských 
oborů Ekonomicko-správní fakulta MU, začalo i celoživotní vzdělávání.
� V letech 2009 až 2011 prošel objekt rozsáhlou rekonstrukcí (podpo-
ra Finančního mechanismu zemí Evropského hospodářského prostoru a 
Norska).
� Od roku 2011 UCT zahájilo činnost v zrekonstruovaných prostorách. 
� Stálá vysokoškolská výuka se sem zatím nevrátila. 

Mgr. Jaroslav Makovec 
� Vystudoval politologii. 
� Pracoval jako manažer ODS 
v Kraji Vysočina.
� Podnikal v oboru komunikačních 
strategií. 
� Žije v Pelhřimově. 
� Ředitelem Univerzitního centra 
MU v Telči je od ledna 2018. 

INTERIÉRY někdejšího jezuitského areálu, dnes Univerzitního cent-
ra Telč. Stálá VŠ výuka tu probíhala pouze v letech 2004 až 2009, do 
rozsáhlé rekonstrukce areálu. 

Návrat VŠ do Telče je můj cíl, říká ředitel centra

letoška i Technické univerzity 
v Bratislavě?  

V jejich spolupráci u nás probí-
hají zimní a letní školy, které ma-
jí název Schola Telč. Naší ambicí 
je nějakým způsobem to forma-
lizovat tak, aby to nebyla spo-
lupráce nahodilá, ale opravdu 
koncepční, dlouhodobá a inten-
zivní - víc, než je to v tuhle chvíli. 

Technické zázemí UCT by 
v současnosti potřebám vyso-
koškolského studia stále 
vyhovovalo?

Co se týče vyučování, tedy 
vybavení nebo stavu prostor, to 
si myslím, že je z hlediska výba-
vy v pohodě - takřka jako by 
bylo centrum teď nově vybudo-
váno. Největším problémem je 
nepoměr kapacit. Máme tady 75 
míst ubytovací kapacity, ale pro-
ti tomu 350 míst kapacity vzdě-
lávací. 

To znamená, že by ti studen-
ti na stálém kurzu neměli kde 
bydlet?

V podstatě, máme-li to takto 
říct.  

A má tento problém nepo-
měru nějaké řešení?

Tak samozřejmě má. V roce 
2022 skončí projektu UCT 
udržitelnost (desetileté obdo-
bí udržitelnosti vyplývá z pod-
mínek přidělené evropské 
dotace a určuje možné využití 

areálu: pozn.red.), která nás limi-
tuje v nějakém dalším rozvoji a 
aktivitách. Určitě potom bude-
me hledat další partnery pro 
využití centra tak, aby se pomě-
ry kapacit dostaly do souladu. 

Otevřít dům lidem
Co je tedy vaším cílem do 

konce doby udržitelnosti? 
Ta budova má tři složky – má 

nějaký veřejný prostor, kde lze 
pořádat pěkné kulturní akce, 
výstavy, popularizační přednáš-
ky. Pak je tady vzdělávací část, to 
jsou dvě patra tříd, a vedle toho 
část ubytovací, která je, dá se 
říci, proturistická. 

To je celá rozlehlá budova, kte-
rá má úžasnou jezuitskou tradi-
ci. Je vlastně součástí bývalého 
jezuitského komplexu a mys-
lím si, že patří k potenciálním 
významným turistickým cílům 
v Telči. Z toho hlediska nejsou 
tyto prostory v tuto chvíli vůbec 
využívány. Čili směr využití by 
měl jít k maximálnímu otevře-
ní pro veřejnost. Co se nabízí, je 
využití pro kulturně-vzděláva-
cí aktivity, které ale nemusí být 
nutně spojeny se školou.  

To je tedy z mého hlediska 
primární cíl naší práce do kon-
ce doby udržitelnosti, pokud se 
vedle toho neobjeví nějaký dal-
ší směr. A ony se objevují – byli 
tady kolegové z University of 
Maryland i z dalších míst, kteří 
přijdou, projdou si ty prostory, 

JAROSLAV Makovec je od ledna novým ředitelem areálu Univerzitního centra Telč.  Foto na stránce: Jiří Varhaník  

mínu, abyste návštěvníkovi 
města nabízeli celodenní pro-
gram? 

Určitě. Já jsem tady chvíli, ale 
mám opravdu velice dobré zku-
šenosti s vedením města. Ta 
spolupráce je opravdu bezpro-
blémová, a tím myslím neje-
nom pana starostu a politické 
vedení, ale také instituce, kte-
ré tady jsou - památkový ústav, 
Centrum Excelence, lidi z obec-
ně prospěšné společnosti Sdíle-
ní, ze Základní umělecké školy, 
z Domu dětí a mládeže… Nechci 
teď někoho nejmenovat, ale pár-
krát jsme se už sešli, a ta ochota 
ke spolupráci tady evidentně je. 
Od toho se podle mě musí začít, 
také tudy se pak aktivity do UCT 
mohou začít vracet.  

Vy sám do Telče dojíždíte 
z Pelhřimova?

O to je to pro mě zajímavěj-
ší, že poznávám Telč nejenom 
z hlediska instituce vzdělávací-
ho centra, ale v celém kontextu. 
Lidi na Vysočině znám ze svého 
dřívějšího profesního působe-
ní, ale tohle mi přináší hlubo-
kou znalost prostředí v Telči, a 
to považuji za opravdu dobrou 
zkušenost.    

ATRAKTIVNÍ pohled na střechy Telče z učeben Univerzitního centra, někdejšího jezuitského areálu. 

mají třeba zájem o nějakou spo-
lupráci. Ale takovéto plány se 
samozřejmě dělají vždycky na 
dva, tři roky dopředu, ta fakulta 
se nepřestěhuje ze dne na den.   

Takže si myslím, že v těch 
třech, čtyřech letech, které zbý-
vají do konce doby udržitelnos-
ti, nelze předpokládat, že se sem 
přestěhuje fakulta, anebo něja-
ká její podstatná část. Ale může 
se tady objevit stálý vzděláva-
cí program. Určitě jsme se ote-
vřeli směrem ke Kraji Vysočina, 
k městu i dalším subjektům, aby 
tady mohly probíhat vzděláva-
cí programy, které nejsou závis-
lé na přespávání. A budeme se 
také snažit z areálu více udělat 
kulturní scénu, aby tady pro-
bíhaly akce tohoto typu a aby 
nedocházelo k tomu, že by „dům 
byl zavřený“.  

Máte na mysli například vět-
ší využívání přednáškového 
sálu, kde se před lety odehrá-
vala třeba nokturna Prázd-
nin v Telči? V tom asi hraje 
roli i nárůst konkurenčního 
prostředí v Telči – otevřen byl 
sál Konírna na zámku, anebo 
sál centra Panský dům. Jaký 
je divácký potenciál samotné 
Telče a jejích obyvatel? 

Telč je turistické město se vším 
všudy. A snaží se turistům něco 
nabízet, což je mnohonásobně 
větší nabídka, než jakou by byl 
schopen absorbovat běžný smr-
telný Telčák. To je tolik různých 

přednášek a festiválků a podob-
ných věcí, že kdyby to měl všech-
no navštívit, tak by nic jiného 
nedělal. 

Asi na to navazuje i to, co 
už vídáme - že se jako telčš-
tí pořadatelé spojujete a své 
akce pořádáte v jednom ter-


