
Živé víkendové programy
V kostýmech a s dobovými příbě-
hy vás provedou průvodci bazili-
kou sv. Prokopa. Těšit se můžete 
také na víkendové programy se 
šermíři, divadlem a ukázkami 
židovské hudby i tance. Než 
dorazíte na další kostýmovanou 
prohlídku synagogy a domu 
Seligmanna Bauera, můžete se 
v židovské čtvrti zastavit na do-
mácí zákusky, zmrzlinu, výbornou 
kávu, legendární limonádu ZON, 
ochutnat třebíčskou čokoládu, 
plnoletí také třebíčskou whisky či 
košer víno. 

Větrný mlýn, který nemá 
v Česku obdoby
Jediný větrný mlýn v České 
republice, který využíval energii 
větru na drcení kůry, najdete 
právě v Třebíči. Rozdrcenou kůru 
používaly místní koželužské dílny 
na vyčinění kůží. Zchátralou stav-
bu město Třebíč zrekonstruovalo 
v loňském roce. Mlýn je pří-
stupný pro veřejnost od června 
do srpna kromě pondělí každý 
den od 9 do 18 hodin. Vnitřní 
expozice vás seznámí s tradičním 
třebíčským řemeslem – koželuž-
stvím i obuvnictvím. 

S batohem okolo Třebíče  
po trase Václava Vlastníka
Cestu Václava Vlastníka o délce 
49,5 km, značenou žlutou turistic-
kou značkou, lze projít kolem Tře-
bíče z Vladislavi přes Mikulovice, 

Čechočovice, Pocoucov, Hostákov 
zpět do Vladislavi. Jejím autorem 
je bývalý předseda třebíčského 
značkařského obvodu a dlouhole-
tý člen KČT Třebíč Václav Vlastník, 
jenž zemřel v roce 2011. Ať už 
s malými dětmi, s kočárkem, ane-
bo sami pěšky, určitě vyrazte také 
na rozhlednu na Pekelném kopci. 
Trasa je značená od lékařského 
domu Poliklinika na ulici Vltavín-
ská a je dlouhá 5 km. 

Okořeňte si svůj volný  
čas zážitky i poznáním
Interaktivní expozice vás přenese 
do středověku, děti se promění 
v tovaryše a zaučí se v tradičních 
řemeslech. Expozici Cesty časem 
najdete v Předzámčí v areálu 
třebíčského zámku. Potrénovat 
svůj mozek v první a jediné české 

Mozkoherně mohou děti a do-
spělí. Milovníci techniky by neměli 
vynechat ekotechnické centrum 
Alternátor. Místnímu rodákovi Anto-
nínu Kalinovi, který zachránil stovky 
dětí z koncentračního tábora, je 
věnována expozice v židovské 
čtvrti. Dalšího slavného rodáka, svě-
toznámého malíře Františka Mertla, 
si můžete připomenout v Galerii 
Franta na Karlově náměstí.
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Text: Destinační kancelář Třebíčsko – moravská Vysočina   foto: Jakub Mertl

V Třebíči na vás čekají nejen historické skvosty v podobě památek zapsaných na 
Seznamu světového kulturního dědictví UNESCO, ale také silné příběhy zdejších ro-
dáků, které zná celý svět. Můžete se toulat uličkami židovského města, zklidnit svou 
mysl při procházce židovským hřbitovem, naplánovat si budoucnost při pohledu 
z rozhledny na Pekelném kopci a užít si přítomnost ochutnáváním zdejších dobrot.

Poznejte Třebíč! V památkách 
UNESCO vás čekají kostýmované 
prohlídky

Projekt "DMO Třebíčsko - moravská Vysočina - řízení rozvoje a propagace 
destinace" byl realizován za přispění prostředků státního rozpočtu České 
republiky z programu Ministerstva pro místní rozvoj.

Inzerce

Výchozí místa: Město Třebíč se 
nachází na železniční trati č. 240 
Brno–Jihlava. Z Jihlavy vás sem 
dovezou také přímé autobusové 
linky. Parkování je možné přímo na 
hlavním Karlově náměstí.       
Mapa KČT: č. 80 – Třebíčsko
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Třebíč byla zapsána na Seznam světového kulturního dědictví UNESCO v roce 2003

Třebíč se může pochlubit dalším uniká-
tem: nově zrekonstruovaným větrným 
mlýnem na drcení kůry 

Románsko-gotická bazilika sv. Prokopa se stala symbolem města


