
 

 

Rekonstrukce střechy a krovu věže sv. Ducha v Telči 

 

 Předmětem tohoto projektu je rehabilitace věže sv. Ducha, která bude spočívat jednak 

ve fyzické obnově objektu a jednak v novém funkčním využití objektu. Konkrétně tento 

projekt bude řešit především nevyhovující stav střechy na věži sv. Ducha, ale zároveň v rámci 

projektu dojde také k realizaci aktivit, které přispějí k ochraně památky a k zatraktivnění 

památky v očích návštěvníků. Realizací projektu tak dojde k zachování této památky 

nacházející se v historickém jádru města Telče, které je vedeno na seznamu světového 

kulturního a přírodního dědictví UNESCO. 

 V technicky špatném stavu je především krov střechy věže. Historický krov je 

napadený různými typy biotického poškození a z hlediska mechanických vlastností prvků je 

problémem rozsáhlé poškození hnilobou způsobenou dřevokaznou houbou. Z tohoto důvodu 

je nutné provést kompletní demontáž krovu, provést jeho ošetření a tímto krokem zajistit do 

budoucna bezproblémovou funkčnost střechy věže. V souvislosti s pracemi na krovu dojde i 

k zpřístupnění nejvrchnějšího patra věže, které nyní návštěvníkům přístupné není. Toto patro 

nabídne návštěvníkovi vyhlídku na město za využití dalekohledu a také zpřístupní 

návštěvníkovi pohled na hodinový stroj, který zde bude schován pod skleněným krytem.  

 V rámci projektu dojde také k vytvoření nové expozice s názvem „Telč v proměnách 

času“. Tato expozice bude mít edukační význam a bude se věnovat vývoji města Telč. 

Návštěvníci se tak z nové expozice, která bude z části multimediální a z části za využití 

panelů, dozvědí fakta o vývoji města v dějinách země. Mezi další dílčí cíle projektu patří 

zajištění větší ochrany památky za pomocí instalace elektronického zabezpečení vč. 

Kamerového zabezpečení a požárního zabezpečení objektu, provedení digitalizace památky, 

kdy bude celá věž nasnímána a výstupy digitalizace si návštěvníci budou moci prohlédnout na 

dotykových panelech a v neposlední řadě zlepšení zázemí pro návštěvníky díky zkvalitnění 

zázemí pokladny. 

Na celý tento projekt je poskytována finanční podpora z Evropské Unie. Celkové 

náklady na projekt činí 14 150 917,00 Kč. Celková výše dotace z Integrovaného regionálního 

operačního programu činí 12 735 825,30 Kč. Zbylé náklady budou financovány z rozpočtu 

města. 


