Klášter jezuitský, Jihlava
Popis:
Bývalou jezuitskou kolej s kostelem svatého Ignáce, se seminářem svatého Michala a s gymnasiem
založil v první polovině 17. století polní maršál Michal Adolf hrabě Althan. Barokní přestavbu vedl od
roku 1680 italský architekt Jacopo Brascha. Po zrušení řádu v roce 1774 přešel klášter do majetku
studijního fondu a posléze armády, která zde sídlila až do roku 1990.
Podrobný popis:
Kolejní budova vznikla přestavbou několika zkonfiskovaných budov na západní straně směrem do
náměstí. Dle dochovaného popisu se jednalo o dvoupatrový objekt s lékárnou, pokoji pro hosty,
refektářem a domácí kaplí. Až na konci sedmdesátých let 17. století začali jezuité uvažovat o
vybudování nového reprezentativního sídla. Na doporučení P. Tobiáše Geblera byl do Jihlavy
povolán zkušený architekt italského původu Jacopo Brascha, jenž se nejdříve podílel na výstavbě
jezuitského kostela (viz heslo Kostel svatého Ignáce, Jihlava). Se stavbou nové koleje se započalo v
roce 1699. Budování jednotlivých křídel se protáhlo až do konce roku 1715, kdy bylo vystavěno
krátké severní křídlo stavitelem Thomasem Schopperem. Další stavební etapa zahrnovala výstavbu
nového gymnasia mezi lety 1720–1723, taktéž stavitelem T. Schopperem. Dvoupatrové gymnasium
mělo šest učeben, pokoj prefekta, vlastní divadelní sál a knihovnu. Rok 1727 je datem, kdy v
klášteře jezuitů ustávají pracovní činnosti. Dnes se tak do náměstí otevírá jezuitský areál kostelem a
bočním křídlem - kolejí. Průčelí této koleje vytváří výraznou dominantu jihlavského náměstí. Hlavní
fasáda opakuje architektonické členění a prvky kostela. Po zrušení jezuitského řádu v roce 1774 byl
majetek převeden do studijního fondu. Brzy však celý komplex budov převzala pro své účely
armáda. Již v roce 1781 vyměnili vojáci část koleje za dominikánský klášter s kostelem. Dominikáni
získali spolu s bývalou kolejí i kostel svatého Ignáce, obojí využívali do svého zrušení v roce 1784.
Ve 20. století se do budovy opět vrací armáda a využívá pro své potřeby severní část koleje až do
roku 1990. V roce 1994 byla část areálu včetně kostela předána do rukou premonstrátského řádu,
bývalé gymnasium je sídlem městské knihovny.
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