






Musíš vidìt!
Nádhera!



 Nenech si ujít!



Malovaný dům, 

Černý dům
Renesanční domy 

s nepřehlédnutelnou sgrafi tovou 

výzdobou stojí na Karlově 

náměstí. 

Sgrafi ta na Černém domě 

znázorňují jednotlivé lidské ctnosti 

(víra, milosrdenství, naděje, 

spravedlnost, moudrost, sláva), 

lovecké scénky a znaky 

a římské císaře Vespasiana 

a Tita. 

Malovaný dům je renesanční 

budovou s arkýřem, bohatě 

vyzdobený sgrafi ty, které 

zobrazují převážně lovecké 

výjevy a biblické postavy.

Třebíčský zámek
Vznikl z původního 

benediktinského kláštera 

a rozkládá se nad řekou Jihlavou 

v těsné blízkosti baziliky 

sv. Prokopa. V opraveném 

a moderně vybaveném 

památkovém objektu sídlí 

Muzeum Vysočiny se čtyřmi 

expozicemi – mineralogickou, 

klášterní, zámeckou a muzejní. 

V objektu Předzámčí nejen malé 

návštěvníky uchvátí interaktivní 

expozice Cesty časem, která 

nabízí procházku třebíčskou 

historií. Návštěvníky přivádí 

mezi středověké stavitele, na 

městskou radnici i do dílen 

k mnohdy již zapomenutým 

řemeslům.

Ach!



Architektonicky 

významné památky

V Třebíči naleznete i moderní 

architektonicky významné budovy. 

Patří mezi ně průmyslová stavba ÚP 

závody Třebíč v rondo-kubistickém 

stylu. Autorem je Josef Gočár, 

nejvýznamnější český architekt první 

poloviny 20. století. 

Rondokubismus je zde aplikovaný 

u administrativní části závodu 

formou stylizovaného sloupového 

řádu a u výrobního křídla kombinací 

obloučkového stylu spolu s mohutnými 

římsami. 

Ve 30. letech další známý architekt 

Bohuslav Fuchs vytvořil projekt 

městské spořitelny v Třebíči. 

V té době to byla velmi moderní 

budova s typickými náležitostmi 

funkcionalistické architektury: 

podřízeností účelu, použitým 

materiálem a harmonií jednotlivých 

prvků. Jeho dílem jsou i původní 

říční lázně Polanka, dnes součást 

moderního koupaliště.

Za zmínku stojí i citlivě 

zrekonstruované budovy v areálu 

bývalé továrny na výrobu obuvi 

v Borovině, které vybudoval 

zakladatel Tomáš Baťa ve 

30. letech minulého století. 

Výrobní a administrativní

budovy vznikly dle standardních 

plánů společnosti Baťa. 

Ze stejného období pochází také 

známé borovinské cihlové dvojdomky. 

Dělnické domky i provozní budovy 

navrhli architekti František Gahura, 

Vladimír Karfík a Miroslav Lorenc.

Galerie Franta
Stálá expozice padesáti pláten a plastik, které 

městu věnoval třebíčský rodák žijící ve Francii 

Francois Mertl dit Franta, uměleckým jménem 

FRANTA, je od roku 2014 světovým unikátem. 

V třebíčské galerii najdete průřez celoživotním 

dílem tohoto autora celoevropského i světového 

významu. Jeho práce jsou součástí šedesáti 

významných veřejných sbírek po celém 

světě, například v New Yorku ve významných 

sbírkách, jakými jsou Guggenheim Museum, 

Brooklyn Museum či Bronx Museum of the 

Arts. V České republice je to například 

Národní galerie v Praze nebo České muzeum 

výtvarných umění v Praze. Ve Francii vlastní 

jeho díla Museé d Árt Moderne de la Ville de 

Paris, Centre Pompidou Paris a mnoho dalších. 

Pìkné!
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