
je ideální místo pro cykloturisty 
a nabízí skvělé možnosti výletů na 
kole prakticky do všech světových 
stran. Vyzkoušejte! Ale z kola dolů, 
most nechte za zády a staňte na 
Masarykově náměstí s kostelem  
sv. Jana Křtitele a sousoším Nejsvě-
tější Trojice. Barokní Špitálek, em-
pírovou hrobku Haugwitzů a další 
místa z Kulturní promenády si pro-
hlédnete sami zvenčí, anebo se 
můžete nechat provést průvodci 
z Městského kulturního střediska, 
kteří o nich ledacos vědí. Milovníci 
techniky ocení třeba Papírníkovu 
tiskárnu v městském muzeu nebo 
Schulzovy filtry u řeky, které slouži-
ly k čištění odpadních vod.

Každý si najde to své
Náměšť nabízí také skvělé vyžití pro 
turisty, ať už si zvolíte procházku 
oborou pro nenáročné, anebo 
dobrodružný výšlap údolím řeky 
Oslavy. Mimochodem, Oslava je 
v Náměšti každý den. Jistě není 
moc míst, o kterých se to dá říci. 
A proto jeden den v Náměšti 
a okolí určitě nestačí. Najděte si čas 
na Pavlíčkovo řeznické muzeum, 
vodní nádrž Dalešice nebo letecké 
muzeum v Koněšíně. Milovníci 
motosportu určitě navštíví závod 
Zámecký vrch, případně motokros 

v místní části Jedov. A protože 
zámek žije hudbou, scházejí se 
hudební labužníci na Folkových 
prázdninách, nejvýznamnějším 
festivalu world music ve střední 

Evropě, nebo na zámeckých 
koncertech. Náměšť nad Oslavou 
vám má jistě co nabídnout a určitě 
neuděláte chybu, když se necháte 
pozvat do její náruče!Zámek, kde to žije  

Dominantou města, která jako 
jitřenka shlíží z výšiny do údolí, je 
renesanční zámek. Ať už kolem 
roku 1220 postavil na vysokém 
ostrohu nad řekou původní hrad 
kdokoliv, dodnes se můžeme pře-
svědčit, že vybral pro svou stavbu 
kouzelné místo. Hrad, v renesanci 
přestavěný na zámek, často měnil 
svoje majitele. Každý ze šlechtic- 
kých rodů, který tento klenot 
vlastnil, zanechal na zámku nebo 
v blízkém okolí významnou stopu. 
Například Žerotínové v 16. století 
udělali z Náměště středisko spo-

lečenského a kulturního života na 
Moravě, Kufštejnové se zapsali 
nesmazatelně do dějin stavbou 
mostu přes Oslavu, Haugwitzové 
do svých komnat s nebývalou 
vervou a energií vpustili hudbu. 
Ta se na zámku usadila a není síly, 
která by ji odtud vyhnala. 

Městem vás provede 
Kulturní promenáda
Udělal by však chybu ten, kdo by 
nesestoupil do údolí v podzámčí. 
Dobře značená Kulturní promená-
da vás totiž provede zajímavými 
zákoutími Náměště. Do centra 

vstoupíte po barokním mostě, 
který na 34,2 km překonává tok 
řeky Oslavy. Pokud budete mít 
pocit, že vás cestou přes řeku 
někdo sleduje, pak to budou 
s největší pravděpodobností 
světci vtesaní do soch, které le-
mují most po obou stranách. (Ale 
pozor, most je nyní v rekonstrukci 
a repliky soch se znovu vrátí až 
na konci roku 2021.) Z mostu 
uvidíte nejen valící se Oslavu, 
ale i zbrusu novou cyklostezku, 
která umožňuje bezpečný přesun 
z jednoho konce města na druhý. 
A když už jsme u toho, Náměšť 

Text: Destinační kancelář Třebíčsko – moravská Vysočina  foto: Jan Hloušek, Jiří Polehla, Jitka Poláková

Na rozhraní mezi Vysočinou a jižní Moravou, v místech, kde se na levém 
břehu řeky Oslavy tyčí až k oblakům prudká stráň, leží malebná Náměšť 
nad Oslavou, město se zajímavou historií, současností i bohatým kulturním 
životem. Přiměje vás zastavit, rozhlédnout se a třeba tady i pár dnů pobýt. 

Oslava je v Náměšti každý den
Dominantou města je vysoko položený renesanční zámek (foto: Jan Hloušek)
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Zaostřeno na...
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Řeku překlenuje barokní most se sochami světců (foto: Jiří Polehla)

Hrobka Haugwitzů (foto: Jitka Poláková)

Národní přírodní rezervace Divoká Oslava (foto: Jiří Polehla)

Výchozí místa: Náměšť nad Osla-
vou leží na železniční trati č. 240 
Brno–Jihlava. Autobus vás sem 
doveze z Třebíče či Velké Bíteše. 
Zaparkovat můžete na Masaryko-
vě náměstí v centru Náměště.    
Mapa KČT: č. 84 – Velkomeziříčsko
Zajímavá místa v okolí: Památník 
Bible kralické v Kralicích nad 
Oslavou (5 km od Náměště nad 
Oslavou)


