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Projekt „Muzeum Hrotovicka – realizace expozic“ byl realizován za přispění prostředků 

státního rozpočtu České republiky z programu Ministerstva pro místní rozvoj.

Výstavba muzea byla podpořena Nadací ČEZ a Krajem Vysočina.

Nám. 8. května 2, 675 55 Hrotovice

tel. č. 568 860 002, e-mail: muzeum@hrotovice.cz

Otevírací doba: úterý až neděle
9.00–12.00   13.00–17.00

Muzeum myslí i na děti!Těšíme se na vás!

Myšlenku založit v Hrotovicích muzeum pojal už 

před první světovou válkou ředitel měš- ťanské 

školy J. Černý s archeologem J. Palliardim s cílem 

vystavit bohaté archeologické nálezy z blízkého 

okolí. V roce 1935 byl ustaven „Musejní odbor“ 

a 4. července 1937 bylo slavnostně otevřeno 

v několika zámeckých místnostech muzeum. 

Součástí muzea byla i tzv. „Zvěřinova síň“, která 

vznikla díky iniciativě odborného učitele Jana 

Žaluda. Předměty z pozůstalosti malíře Zvěřiny 

byly později umístěny v jeho rodném domku.

Rekonstrukce objektu v letech 2016–2018 vedla 

k vytvoření nového Muzea Hrotovicka. Navazuje 

na zájem místních nadšenců z dob minulých, 

připomíná bohatou historii města a jeho okolí, 

stejně jako osudů našich předků. Nechybí zde 

archeologické nálezy z regionu, ani příběhy 

z historie od středověku až do 20. století. 

Muzeum připomíná nejen F. B. Zvěřinu, ale i další 

osobnosti – fotografa Karla Chrásta či výrobce 

stabilních motorů Jana Dolníka. Jeho dílna je 

součástí expozice, věnované místnímu průmyslu 

a zemědělství. Prohlídková trasa je obohacena 

o interaktivní prvky. 

Praha

Brno
Hrotovice

Na Třebíčsku si to zamilujete!

Novým turistickým lákadlem v Třebíči je 
zrekonstruovaný větrný mlýn. Původně se v něm 
mlela kůra na tříslo, které sloužilo koželuhům 
k čistění kůží. Mlýn se nachází v místní části 
Borovina, jejíž historie je spjata s obuvnictvím. 
U židovského hřbitova najdete geopark nebo 
dendrologickou stezku, která seznamuje se 

všemi stromy keltského kalendáře. Možnost 
aktivně stráveného času nabízí Aquapark Laguna 
nebo dětské centrum Labyrint nad třebíčským 
zámkem. Výhled na město a jeho okolí se vám 
otevře z rozhledny na Pekelném kopci, ke které 
vede značená stezka od parkoviště u polikliniky 
Vltavínská. 

Mají vaše děti rády zvířátka? Vydejte se do 
dvorního Zookoutku u Pipinga v Popovicích 
nebo na Kozí farmu v Ratibořicích, kde můžete 
ochutnat místní výrobky z kozího mléka. U 
bývalého letního sídla Haugwitzů v Jinošově se 
rozprostírá park – dnes obora, ve které volně 
pobíhají daňci. V 19. století nechali majitelé 
zámku vystavět v parku romantické stavby. 
Najdete tu chrámy zasvěcené bohyni lovu 
Dianě, římskému bohu lesa Silvanovi nebo 

S čím si dříve hrály nejen děti aristokratů, 
zjistíte na zámku v Jaroměřicích nad Rokytnou v 
expozici Hračky z půdy s více než 200 exponáty. 
Zámek, přezdívaný jako moravské Versailles, 
nabízí dvě prohlídkové trasy nebo francouzskou 
zahradu přecházející do anglického parku. 
Nejen klukům se bude líbit v Leteckém muzeu 
v Koněšíně nebo na zámku v Polici u Jemnice. 
Kromě zámecké expozice sídlí v objektu 
Muzeum RAF věnované československým 

Dáváte přednost pobytu v přírodě?  Pro aktivní 
dovolenou je jako stvořená Dalešická přehrada 
a její okolí. Po přehradě pluje celoročně výletní 
loď Horácko. Na její palubu vás nalodí i s kolem 
nebo dětským kočárkem. Vystupte během 
plavby na některém z pěti přístavišť a vydejte se 
prozkoumat okolí přehrady, které spojuje řada 
pěších a cyklistických tras. Zajímavostí přehrady 
je její hráz, která představuje se svými 100 metry 
nejvyšší sypanou hráz v ČR. Zvídaví návštěvníci 
se mohou seznámit s energetikou a fungováním 
jaderné elektrárny v nedalekých Dukovanech 
– v infocentru místní jaderné elektrárny. Na 

chrám boha Apollona. V zábavním parku 
Střítež zabaví vaše děti prolézačky, trampolíny, 
lezecké stěny nebo venkovní dětské hřiště. V 
areálu se volně pasou poníci, koně, oslíci nebo 
kamerunské kozy. Sbírky jednoho z nejstarších 
zoologických depozitářů uvidíte na zámku v 
Budišově. Nedaleko zámku na Zrádném kopci 
stojí zřícenina větrného mlýna. Jeho návštěva 
je možná po domluvě s majiteli z přilehlého 
rekreačního objektu. 

letcům nebo expozice motocyklů značky ČZ 
a JAWA. Rolnické muzeum v Příložanech 
prezentuje život na venkově do poloviny 
20. století, mezi exponáty najdete převážně 
zemědělské nářadí a náčiní nebo menší stroje. 
Historickou hasičskou techniku, hasičské 
uniformy a další tematické exponáty vystavuje 
muzeum v Heralticích. Zdejší voda se používá 
pro výrobu třebíčské oblíbené limonády. Třebíčsku najdete řadu naučných stezek, některé 

jsou vhodné i pro malé turisty. Naučná stezka z 
Hrotovic vás zavede k zaniklé středověké vesnici 
Mstěnice s tvrzí a hrádkem v její blízkosti. 
Nálezy z archeologického výzkumu vystavuje 
Muzeum Hrotovicka. Do pohádky vás přenese 
Pohádková stezka Panenská v blízkosti Jemnice. 
Stezku můžete absolvovat na koloběžkách, které 
si zapůjčíte u infobudky na začátku stezky. Do 
Jemnice vás sveze výletní vlak z Moravských 
Budějovic. Jemnická dráha je od roku 1996 
národní kulturní památkou.

Destinace Třebíčsko-moravská Vysočina se nachází v jihozápadní části Vysočiny. 
Turistická oblast je typická velkým počtem malebných menších měst a vesniček 
rozmístěných mezi rybníky, potoky, louky, lesy a remízky. Na Třebíčsku si přijdou 
na své milovníci památek, přírodních krás i gastrozážitků. Nechte se inspirovat 
místy, která si oblíbí také vaše děti. 

Hrotovice

HROTOVICE
Nachází se asi 20 km jihovýchodně od Třebíče na 
jižním okraji Českomoravské vrchoviny. Město 
má katastrální výměru 2887 ha a 1768 obyvatel. 
Zakladatelem nové osady ve středověku byl 
patrně Dětřich Theodorocus Hrut.
Doložená nejstarší písemná nepřímá 
zmínka o obci se nalézá na zakládací listině 
Oslavanského kláštera od  Přemysla Otakara 
I. z roku 1228. Dominantu města tvoří zámek, 
který svou nynější podobu dostal v první třetině 
18. století, kdy byl z renezančního zámku 
přestaven na sídlo barokní. Návštěvníky jistě 
zaujme čtvercové nádvoří s otevřenými arkádami 
v přízemí. Dnes zámek slouží jak ke komerčně 
bytovým účelům, tak je i representativním  
sídlem Městského úřadu. Nejstarší budovou ve 
městě je původně románský kostel sv. Vavřince, 
který prošel nejméně dvěma přestavbami. Jeho 
současná podoba pochází z druhé poloviny 17. 
století. Nejvýznamnějšími hrotovickými rodáky 
jsou malíř František Bohumír Zvěřina a botanik 
Silvestr Prát. Kamenný kříž přímo uprostřed 
náměstí a pomník na čelní straně zámku jsou 
smutnou připomínkou Hrotovické tragédie z 8. 
května 1945, kdy v jednom okamžiku přišlo 
o  život 115 občanů Hrotovic a 37 vojáků Rudé 
armády.

DUBEN
17. 4. 2021 / Nám. 8. května 1, 8:00 / Jarní jarmark

KVĚTEN
7. 5. 2021 / Nám. 8. května 1, 17:00 / Vzpomínková akce 
k osvobození republiky – pietní vzpomínka u památ-
níku padlých

8. 5. 2021/ Hrotovicko, 8:00 / Hrotovická dvacítka

V poválečné době se tvář Hrotovic změnila 
nejvíce. Byly realizovány rozsáhlé stavební akce, 
které příznivě ovlivnily život občanů, stejně jako 
od poloviny 70. let minulého století výstavba 
blízké Jaderné elektrárny Dukovany. Také 
v dnešní době je značná pozornost ze strany 
vedení města věnována dalšímu rozvoji, což 
dokládají i výrazné investice do infrastruktury, 
vzdělání, sportovního i kulturního vyžití. 
Asi 4 km jižně od Hrotovic leží středověká 
vesnice Mstěnice s  zříceninou původní vodní 
tvrze. Tato je poprvé v písemných pramenech 
zmiňována v roce 1393. Samotná ves byla 
zničena roku 1468 uherským vojskem krále 
Matyáše Korvína při tažení na Třebíč. K  vlastní 
zaniklé osadě se můžete dostat po několika 
trasách. Přičemž nejzajímavější trasou je cesta 
k Novým Rybníkům, kde se nachází překrásné 
přírodní koupaliště. Nabízí množství vodních 
atrakcí i občerstvení, což jistě využije v létě 
nejeden návštěvník.

Další doporučenou zastávkou v Hrotovicích 
by mělo být i  nově zbudované Muzeum 
Hrotovicka. Exponáty i informace v něm jsou 
neustále doplňovány. Je v něm několik různých 
úrovní prohlídky (přes interaktivní hru, focení 
v ateliéru, nápodoby dílny, kino) až po velmi 

ČERVENEC
10. 7. 2021 /Přírodní koupaliště, 20:00 / Benátská noc /
Skupina CREDIT 

SRPEN
6. – 8. 8. 2021 / Hrotovická pouť

6. 8. 2021 / U Horního rybníka, 20:00 / Pouťová zábava / 
hudební skupina A4 a REFLEXY

7. 8. 2021 / Nám. 8. května 1, 8:00 / Pouťový jarmark

7. 8. 2021 / U Horního rybníka /  
19:00 / Koncert / LEONA MACHÁLKOVÁ s kapelou / 
21:00 / Pouťová zábava / Skupina LAZARET

8. 8. 2021 / Nádvoří zámku, 19:00 / Pouťová veselice /
Dechová hudba BŘEZOVANKA s Jožkou Šmukařem

21. 8. 2021 / Město Hrotovice, 8:00 / Hrotovický koločas 
aneb jízda historických vozidel do vrchu

ZÁŘÍ
18. 9. 2021 / Nám. 8. května 1, 9:00 / Běh městem  
Hrotovice / Pojďme si všichni zaběhat

LISTOPAD
20. 11. 2021 / Nám. 8. května 1, 8:00 / Podzimní jarmark

PROSINEC
28. 11. 2021 / Společenský sál ZUŠ, 17:00 / 1. adventní 
koncert / Žáci a učitelé ZUŠ Hrotovice

29. 11. 2021 / Prostranství u autobusového nádraží, 
16:30 / Rozsvícení vánočního stromu

4. 12. 2021 / Kostel sv. Vavřince, 17:00 / 2. adventní 
koncert / Lenka Cafourková Duricová a Q -VOX

5. 12. 2021 / Nádvoří zámku, 16:30 / Setkání s Mikulášem 
a čerty

12. 12. 2021 / Společenský sál ZUŠ, 17:00 / 3. adventní 
koncert / Dechová hudba Vlčnovjanka

19. 12. 2021 / Kostel sv. Vavřince, 17:00 / 4. adventní 
koncert / Schola Bábel

Akce se budou konat v souladu s platnými  
epidemiologickými opatřeními.

informativní (originální exponáty, či virtuální 
archív).
Převažujícím tématem je i prezentace 
s množstvím hodnotných exponátů, s výraznou 
podporou technických prostředků (audio, video, 
PC) na rozšíření dalších souvislostí.

Nám. 8. května 2, Hrotovice,  tel. 568 860 002 
Otevírací doba:  
úterý až neděle 9.00–12.00 a 13.00–17.00

příběh HISTORIE

příběh MSTĚNIC

příběh ROKU

příběhy OSOBNOSTÍ

Moravské Budějovice

MORAVSKÉ BUDĚJOVICE
Moravské Budějovice s přibližně 7300 obyvateli leží 
na jihozápadní Moravě na okraji Českomoravské 
vysočiny. 
Dominantou města je kostel sv. Jiljí, původně 
románský kostel z 1. poloviny 13. století, který 
prošel barokními úpravami. Nejstarší památkou 
ve městě je původně románská rotunda na 
jihovýchodní straně kostela, která byla v 18. století 
přeměněna na kapli sv. archanděla Michala. 
S kostelem sousedí barokně klasicistní zámek 
ze 17. století. Jeho součástí jsou i bývalé masné 
krámy – expozice podkovovitého půdorysu s 12 
venkovskými řemesly. Západně od kostela stojí 
budova fary s barokním štítem. Pod budovou lze 
na skalním ostrohu spatřit vzácný geologický 
útvar – pararulovou vrásu. V centru města stojí 
architektonicky hodnotné měšťanské domy ze 

DUBEN
MKS Beseda / Úsměvy Zdeňka Trošky s písničkami 
Simony Klímové
zámecké nádvoří / Tradiční pálení čarodějnic

ČERVEN
zámecké nádvoří / Tradiční ochutnávka jihomorav-
ských vín

ČERVENEC
moravskobudějovická kapela na zámeckém nádvoří / 
Tuláci pod širákem
MKS Beseda / Kamelot a Roman Horký
zámecké nádvoří / Večer s cimbálovou muzikou 
a ochutnávkou vín

ČERVENEC, SRPEN
zámecké nádvoří / Moravskobudějovické kulturní  
léto / festival nejen vážné hudby

ZÁŘÍ
MKS Beseda / Čarodějky v kuchyni / komedie v podání 
Michaely Dolinové a Veroniky Žilkové

ŘÍJEN
nám. Míru, Purcnerova ul., zámecké nádvoří / Císařské 
posvícení

Akce budou probíhat v souladu s aktuálními  
nařízeními vlády. Změna programu vyhrazena. 

Situaci doporučujeme sledovat na:  
www.besedamb.cz, www.facebook.com/besedamb,  

nebo na plakátech.

TURISTICKÉ INFORMAČNÍ CENTRUM
Purcnerova 62, 676 02 Moravské Budějovice
Tel.: 568 421 322, 603 207 511
E-mail: tic@besedamb.cz

14. a 15. století: č.p. 31 – budova radnice, č.p. 32 – 
pozdně gotický objekt s dvoudílným barokním 
průčelím a dochovanými gotickými články. 
Hodnotnou stavbou je na Purcnerově ulici dům  
č.p. 60 s cimbuřím a nárožním renesančním 
arkýřem a také zrekonstruovaný Národní dům, 
sídlo MKS Beseda.

kaple sv. Michala

Na Třebíčsku si to zamilujete!

TOP TURISTICKÉ ZAJÍMAVOSTI:

UNESCO památky Třebíč
Větrný mlýn Třebíč
Zámek a synagoga Police
Zámek Jaroměřice nad Rokytnou
Zámek Náměšť nad Oslavou 

Dalešická přehrada 
Údolí Oslavy a Chvojnice
Údolí Rokytné
Přírodní park Třebíčsko
Mohelenská hadcová step 

www.trebicsko-moravskavysocina.cz


