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Na Třebíčsku  
si to zamilujete

nechal postavit hrabě František 
Josef Czernin ve 20. letech 18. sto-
letí na místě staršího kostela, a to 
podle plánů F. M. Kaňky. Biskup 
sv. Wolfgang je hlavním patronem 
Bavorska, rodiny Czerninů a spolu 
se sv. Janem Křtitelem také městy-
se Chudenice. Ke kostelu se dříve 
konaly poutě, kterých se účastnili 
věřící z širokého okolí. Kvůli refor-
mám Josefa II. byl však kostel roku 
1786 zrušen. Z jeho vybavení se 
zachoval cenný barokní relikviář sv. 
Wolfganga, jenž kostelu darovala 
manželka Františka Josefa Czerni-
na hraběnka Marie Isabella (dnes 
jej nalezneme v kostele sv. Jana 
Křtitele v Chudenicích). Součástí 
někdejšího kostela byla i tzv. šlé-
pějová kaple se skálou, na které je 
patrný údajný otisk nohy sv. Wolf-
ganga společně s důlkem po jeho 
biskupské berle. Jelikož však kostel 
po svém uzavření rychle zchátral, 
o čtvrtstoletí později došlo k jeho 
rozebrání. Ponechána byla pouze 
věž, která byla v roce 1814 přesta-

věna na rozhlednu v pseudogotic-
kém slohu. Historický romantismus 
a návrat do přírody se tal projevil 
pozitivně i zde. Dnes pozůstatek 
bývalého poutního chrámu slouží 
jako vyhlídková věž (stojí na kopci 
Žďár v nadmořské výšce 583 m), 
odkud je krásný rozhled široko  
do kraje. Věž se tyčí do výšky 45 m,  
na vyhlídkový ochoz ve výšce 25 m 
vede 138 schodů. Chudenice jsou 
křižovatkou několika turistických 

cest a cyklostezek, které pocházejí 
i přes rozhlednu Bolfánek. Bude-li 
počasí přát, můžete se vydat 
například do nedalekého Švihova. 
Také zdejší hrad patřil do roku 
1945 Czerninům. V myslích mnoha 
lidí je však tento objekt spojen 
především s pohádkou Tři oříšky 
pro Popelku, která se zde v zimě 
roku 1973 natáčela. Atraktivních tu-
ristických cílů bychom však v tomto 
kraji našli ještě daleko více.

Za aristokraty
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Výchozí místa: Do Chudenic se 
dostanete autobusem z Klatov. 
Zaparkovat můžete přímo u Staré-
ho zámku, případně poblíž zámku 
Lázeň. 
K návštěvě: Starý zámek  
Chudenice:
• Otevírací doba: duben, říjen:  
So–Ne 9:00–15:00 h.; květen–čer-
ven, září: Út–Ne 9:00–16:00 h.; 

červenec–srpen: Út–Ne 9:00–17:00 h.; 
listopad–13. prosince:  
Čt–Pá 9:00–14:00 h.,  
So–Ne 10:00–15:00 h.  
• Vstupné (velký prohlídkový 
okruh): dospělí 100 Kč; děti, 
studenti, senioři 80 Kč.
Mapa KČT: č. 32 – Přešticko
Zajímavá místa v okolí: vodní 
hrad Švihov (10 km od Chudenic).

Mariánský dům byl v roce 1900 postaven hrabětem Evženem a jeho druhou 
manželkou Josefinou pro penzionované hraběcí zaměstnance

Z poutního kostela sv. Wolfganga se zacho-
vala jen vyhlídková věž zvaná Bolfánek



festivaly. K odpočinku zvou zámky 
v Dukovanech a Valči, které našly 
nové využití jako hotely. Daleké 
výhledy se otevírají z rozhleden na 
Pekelném kopci nebo na Mařence. 
Zlatavým mokem se osvěžíte v jed-
nom z pěti minipivovarů v Třebíči, 
Vladislavi, Dalešicích, Hlubokém 
nebo Biskupicích. Obec Kojetice 
se zas může pochlubit jediným 
vinařstvím na Vysočině, kde si 
můžete projít unikátní naučnou 
vinařskou stezku se sklenkou 
bílého nebo červeného vína v ruce. 
Ochutnat můžete také výrobky 

regionálních producentů, jako jsou 
kozí nebo ovčí sýry. Ty kozí vám 
zachutnají v Ratibořicích, ovčí pak 
v Zašovicích. Třebíčsko je mimo jiné 
rodištěm Jana Kubiše, jehož jméno 
je spojeno s atentátem na zastupu-
jícího říšského protektora Reinhar-
da Heydricha. Kubišův rodný dům 
najdete v Dolních Vilémovicích. 
Třebíčsko uspokojí nejen milovníky 
historických památek a kultury, ale 
také ty, kteří upřednostňují přírodní 
krásy či gastronomické zážitky. Při-
jměte pozvání k nám a přesvědčte 
se sami! 

Turistická oblast moravské Vysočiny 
zahrnuje Třebíčsko, Jaroměřicko, 
Moravskobudějovicko, Hrotovicko 
a Náměšťsko. Milovníky památek 
potěší zámky v Jaroměřicích nad 
Rokytnou a Náměšti nad Oslavou. 
V Jaroměřicích můžete obdivovat 
jeden z největších barokních areálů 
v Evropě. Významným dokladem 
renesančního stavitelství na Moravě 
je zámek v Náměšti, vypínající 
se nad údolím řeky Oslavy. Oba 
zámky spojuje bohatá hudební mi-
nulost, kterou dodnes připomínají 
každoročně pořádané hudební 
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Text: Destinační kancelář Třebíčsko – moravská Vysočina

Turistickou oblast moravské Vysočiny najdete v jihozápadní části Kraje Vysočina. Ve zdejší ma-
lebné krajině plné rybníků, potoků, luk, lesů a remízků je rozmístěna řada menších obcí. Cen-
trem oblasti je město Třebíč s množstvím památek, ale i kulturních a sportovních akcí během 
celého roku. Okolí města navíc protkává hustá síť pěších a cykloturistických tras.

Třebíčsko – moravská Vysočina
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Počátky osídlení levého břehu 
řeky Jihlavy jsou spojeny s bene-
diktinským klášterem založeným 
v letech 1101–1104. Ve 13. sto-
letí byl vystavěn opatský chrám, 
dnešní bazilika sv. Prokopa. 
Jedná se o součást někdejšího 
kláštera, jehož areál s bazilikou 
najdete na prestižním seznamu 
památek UNESCO. Řemeslníci 
ze stavební huti vystavěli kostel 
v románsko-gotickém slohu. 
K jeho nejcennějším částem patří 
románský vstupní portál, opatská 
kaple s freskami ze 13. století, 
rozetové okno a trpasličí galerie 
nebo románsko-gotická krypta, 
jejíž klenbu podepírá 50 sloupů 
s odlišnými motivy hlavic. 
K toulkám malebnými uličkami 
a objevování skrytých zákoutí 
láká třebíčská židovská čtvrť se 
hřbitovem, jež rovněž figuruje 
mezi památkami UNESCO. 
Jedná se o jednu z urbanisticky 
nejzachovalejších židovských 
čtvrtí v Evropě. Úzké uličky, 
průchody, prampouchy, verandy 
a balkony vytvářejí jedinečný 
ráz území. Kromě dvou synagog 
je zde dochovaný obecní dům, 
chudobinec, rabinát, škola 
a další. Přímo v židovské čtvrti 
ochutnáte židovské cukroví, 
košer víno nebo jedinou českou 
košer whisky. Z návrší Hrádek 
budete mít židovskou čtvrť, 
baziliku i celé město jako na 

dlani. Na úbočí Hrádku se navíc 
rozkládá jeden z největších 
a nejzachovalejších židovských 
hřbitovů v Česku.  

Obdivovat třebíčské památky 
UNESCO dnes přijíždí turisté 
z celého světa. Přijměte i vy 
pozvání k jejich návštěvě!

Text: Destinační kancelář Třebíčsko – moravská Vysočina  Foto: Jakub Mertl

Jedno ze tří míst na Vysočině, které se může pochlubit památkami zapsanými na Seznamu 
světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO, je Třebíč. Ve městě navíc najdete 
hned dvě památky, jež na tomto seznamu figurují od roku 2003. 

Třebíč – město památek 
UNESCO

Interiér baziliky sv. Prokopa v Třebíči



údolím Rokytné z Jaroměřic až 
k Pulkovskému mlýnu.
Nedaleko Hrotovic se v krásné 
přírodě ukrývá zaniklá středověká 
ves s tvrzí Mstěnice. Tato archeo-
logická lokalita přibližuje podobu 
středověké vesnice se zbytky tvr-
ze, zemědělských usedlostí nebo 
dvorců. Nedaleko vesnice najdete 
zbytky zaniklého hrádku. Před-
měty nalezené při průzkumu je 
možné spatřit v Muzeu Hrotovicka, 
které připomíná také místní histo-
rii, rodáky, průmysl a zemědělství. 
Interaktivní prvky v muzeu ocení 
zejména malí návštěvníci. 
Ve vašem turistickém programu 

by neměla chybět ani návštěva 
Řeznického muzea Jana Pavlíčka 
v Náměšti nad Oslavou s nej-
rozsáhlejší sbírkou s řeznickou 
tematikou v Česku. V muzeu jsou 
k vidění nejen drobné exponáty, 
ale také velké výrobní stroje na 
transmisní pohon. 
Ve vedlejších Kralicích nad Oslavou, 
konkrétně v místní tvrzi, měla sídlo 
tajná bratrská tiskárna. K jejím 
nejvýznamnějším knihám patří 
bezesporu šestidílná Bible kralic-
ká. Nejen jí je věnována expozice 
v Památníku Bible kralické. V Kra-
licích se navíc každoročně koná 
Den tiskařů. 

z 18. století. V zámku sídlí také 
Muzeum RAF, jediná expozice 
svého druhu v Česku, expozice 
historických motocyklů nebo 
expozice věnovaná zpěváku  
Waldemaru Matuškovi. 
Politické procesy 50. let 20. století 
a období kolektivizace připomíná 
Pamětní síň pátera Jana Luky 
a expozice Vyhnanci v Lukově 
na Moravskobudějovicku. Nad 
obcí v lese se nachází zřícenina 
barokní kaple augustiánských 
poustevníků. 
Slavnou dechovku Kosmáci před-
stavuje Muzeum lidových kapel 
v Lesonicích. V expozici si kromě 
nástrojů prohlédnete noty, foto-
grafie a jiné dokumenty přibližující 
zázemí vesnických kapel.
Jaroměřice nad Rokytnou – to není 
pouze zámek. V 18. století se Jaro-
měřice staly významným centrem 
hudebního a společenského živo-
ta. Další zdejší zajímavou barokní 
stavbou je špitál s kaplí sv. Kate-
řiny, pyšnící se původním rozdě-
lením vnitřních prostor. Navštívit 
v něm můžete některou z výstav 
nebo si odpočinout v bylinkové 
zahrádce. K pěším procházkám 
zve přírodní park Rokytná, kterým 
prochází naučná stezka vedoucí 

Téma
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depozitář na Moravě ukrývají in-
teriéry zámku v Budišově. Sbírky 
potěší zejména malé návštěvníky. 
Kolem zámku se rozprostírá roz-
sáhlý park s barokními sochami 
a několika rybníky.  
Svoje stopy nezanechala židovská 
komunita pouze v Třebíči. V Po-
lici na Jemnicku zpřístupnili po 

rekonstrukci venkovskou barokní 
synagogu. V obci se nachází také 
židovský hřbitov, další hřbitovy 
najdete v Jemnici nebo Morav-
ských Budějovicích. 
K návštěvě tří expozic láká zámek 
v Polici. Tamní historické interiéry 
jsou bohatě zdobeny štuky, uni-
kátní je zcela dochovaná kaple 

V Heralticích na Třebíčsku můžete 
navštívit hasičské muzeum se 
sbírkami požární techniky a hasič-
ských uniforem, jež bylo založeno 
ke 110. výročí vzniku tamního sbo-
ru dobrovolných hasičů. K nejcen-
nějším exponátům patří historické 
požární auto nebo stříkačka. 
Nejstarší a největší zoologický 

Text: Destinační kancelář Třebíčsko – moravská Vysočina   Foto: Pavel Cafourek, Jakub Mertl, Pavel Vosátka, archiv MZM

Zajímavá místa nacházející se mimo dosah top turistických cílů najdete i u nás na Třebíčsku.  
Jsou mezi nimi památky, přírodní zajímavosti nebo expozice připomínající místní rodáky.  
Vydejte se hledat ukryté poklady a odměnou vám bude poznání zajímavých míst v naší destinaci. 

Dvanáct ukrytých 
pokladů Třebíčska

Údolí Rokytné (foto: Pavel Vosátka)

Zaniklá středověká ves Mstěnice (foto: Jakub Mertl)

Památník Bible kralické v Kralicích nad Oslavou (foto: archiv MZM) Muzeum Hrotovicka (foto: Pavel Cafourek)
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údolí najdete geopark nebo 
dendrologickou stezku, na které 
poznáte všechny stromy keltské-
ho kalendáře. Strávit čas aktivně 
můžete v Aquaparku Laguna 
nebo v dětském centru Labyrint 
nad třebíčským zámkem. 
Také v ostatních oblastech desti-
nace si vaše děti najdou to své. 
Pokud máte rádi zvířata, je dob-
rou volbou Dvorní zookoutek 
U Pipinga nedaleko Jaroměřic 
nad Rokytnou. Děti ocení ko-
mentované prohlídky a setkání se 
zvířátky. Stezku s úkoly a pohád-
kovými bytostmi najdete neda-
leko Jemnice. Pohádková stezka 
Panenská obsahuje 11 zastavení 

a je možné ji projít i s kočárkem. 
V letní sezoně si navíc můžete 
zapůjčit koloběžky, na kterých 
je možné stezku absolvovat.  
Trampolíny, dětské prolézačky 
nebo lezecké stěny zabaví vaše 
děti v zábavním parku Dvůr 
Střítež. S čím si dříve hrály děti, to 
si můžete prohlédnout na zámku 
v Jaroměřicích nad Rokytnou. 
Stálá výstava Hračky z půdy před-
stavuje více na 200 exponátů. 
Cestujete s dětmi rádi vlakem? 
Pak přijměte pozvání na jemnic-
kou dráhu spojující Moravské 
Budějovice a Jemnici. Místní 
výletní vlak je oblíbenou atrakcí 
nejen mezi dětmi. 

Text: Destinační kancelář Třebíčsko – moravská Vysočina   Foto: archiv MKS Třebíč

Hledáte místa, která se budou líbit i vašim dětem? Nechte se inspirovat...

Třebíčí vás provede stezka Po 
stopách opatů a rabínů spojená 
se sběratelskou hrou. V jednotli-
vých informačních centrech sbí-
rejte razítka, a když se vám podaří 
shromáždit všechny tři, dostanete 
malou odměnu. Interaktivní 
expozice Cesty časem v třebíč-
ském Předzámčí vás a vaše děti 
promění ve stavitele baziliky, 
zakladatele města nebo řemesl-
níky rozličných cechů. Zaměstnat 
hlavičky hravou formou se vám 
podaří v jediné Mozkoherně 
v Česku přímo v židovské čtvrti 
nebo v Alternátoru v místní části 
Borovina, jedinečném science 
centru na Vysočině. V Týnském 

Vyrazte na Třebíčsko  
na dovolenou s dětmi!

Interaktivní expozice Cesty časem

zastávek a vydat se prozkoumat 
okolí. Nalodit se můžete i se 
svým čtyřnohým mazlíčkem, 
jízdním kolem nebo kočárkem. 
Na více jak 20 km dlouhou vodní 
cestu se však můžete vydat 
také na seakajaku nebo pad-
dleboardu, které vám zapůjčí 
u přístaviště Kramolín. Ochladit 
nebo vykoupat se je možné na 
vybraných místech přehrady, 
k dispozici je také kemp v Hart-
víkovicích. 
Okolí přehrady je protkáno 
řadou pěších tras, které vedou 
k vyhlídkám nebo zříceninám 
hradů. Po zatopení údolí vzniklo 

několik ostrůvků a v blízkosti 
Kozlan vytvořila řeka podkovu, 
která je dobře viditelná z Dvořá-
kovy vyhlídky na pravém břehu 
přehrady. 
Jste milovníky piva a filmu Po-
střižiny? Potom zavítejte do pivo-
varu v Dalešicích, kde se slavný 
snímek natáčel. Za návštěvu stojí 
Muzeum rakousko-uherského 
pivovarnictví nebo současná 
varna piva. Pivovar nabízí také 
ubytování. Žízeň zažene místní 
pivo, vychutnejte si ho na dvoře 
pivovaru nebo v pivovarské 
restauraci. 

Text: Destinační kancelář Třebíčsko – moravská Vysočina   Foto: archiv Vysočina Tourism

Uměle vytvořené jezero v údolí řeky Jihlavy nabízí řadu možností k trávení volného času  
a poznávání okolí. Dalešická přehrada byla vystavěna v 70. letech 20. století jako přečer-
pávací nádrž pro jadernou elektrárnu Dukovany. Hráz nádrže s výškou 100 m je nejvyšší 
sypanou hrází v Česku. V elektrárně pod ní je možné navštívit  informační centrum a vý-
stavu Voda a civilizace. 

Jaderná elektrárna v Dukova-
nech je naší nejstarší nukleární 
elektrárnou. Turisticky atraktivní 
je informační centrum vybavené 
moderní audiovizuální technikou 
a funkčními modely technologie 
elektrárny. Neobvyklým zážitkem 
je jízda po vlečce vedoucí do 
elektrárny – nechte se přivézt 
mašinkou Karkulka! 
Vody Dalešické přehrady 
brázdí výletní loď Horácko, 
která vyplouvá po celý rok a za 
jakéhokoliv počasí z přístaviště 
Kramolín v blízkosti hráze. Svézt 
se můžete až do Koněšína, nebo 
vystoupit na kterékoliv z pěti 

Dalešická přehrada
Hartvíkovická zátoka na Dalešické přehradě



Krásná místa v Česku
Třebíč – srdce moravské Vysočiny
foto: Jakub Mertl



hory rozkvétají každé jaro křehké 
květy koniklece černajícího. Ne-
chte se okouzlit krásou této chrá-
něné květiny. Nad Kojeticemi se 
tyčí kopec Sádek se stejnojmen-
ným hradem. Hrad je nepřístupný, 
ale prozkoumat můžete jeho okolí. 
Na jihovýchodních svazích kopce 
najdete jediné vinice na Vysočině, 
víno z nich ochutnáte v přilehlém 
vinařství, které nabízí také uby-
tování a restauraci.  V blízkosti 
Pocoucova se nachází syenitové 
skály. Líbily se vám koniklece pod 
Klučovskou horou? Jiný druh 

a flórou vás provede 3,5 km dlou-
há naučná stezka. Když budete mít 
štěstí, zahlédnete sysla obecného. 
Mohelenská hadcová step je 
jediným místem na Vysočině, kde 
žijí syslové volně. Výchozím bo-
dem je parkoviště na okraji obce. 
Přímo na začátku naučné stezky 
stojí mohyla z doby železné, jež 
připomíná zdejší starší osídlení. 
Stezka vede stepními loukami 
nad údolím řeky a přibližně po 
1 km klesá do údolí Jihlavy. Část 
trasy následně vede kolem řeky. 
V Mohelenském mlýně nabízí 
komentované prohlídky vodní 
elektrárny nebo můžete navštívit 

rozkvétá ještě na několika místech. 
V blízkosti okruhu u obce Ptáčov 
vás okouzlí fialové květy koniklece 
velkokvětého. 

Hrady a vyhlídky na Oslavě
Níže uvedená přibližně dvace-
tikilometrová procházka je jako 
stvořená pro milovníky hradů 
a krásných výhledů do přírody. 
Celá trasa začíná v Náměšti nad 
Oslavou, kde řeku překlenuje 
most s dvaceti barokními sochami. 
Z Náměště se vydejte po zelené 
TZT, která vás přivede k vyhlídce 

galerii surrealistického umění 
Čertův ocas. Výstupem z údolí 
přijdete zpět do vrchní části  
stepi. Poté se odpojte od naučné 
stezky a pokračujte po modré TZT, 
která směřuje k Zelenému kopci. 
Na jeho vrcholu byla v 19. století 
vystavěna věž pro potřeby 
zeměměřičů. Jedná se o jednu 
z nejstarších kamenných rozhleden 
na Moravě. Z vyhlídky v posledním 
patře věže Babylon se otevírá 
pohled na Třebíčsko, Pavlovské 
vrchy a při dobré viditelnosti lze 
zahlédnout i vrcholky Alp.  
Do Mohelna vás dovede stejná 
cesta po modré TZT. 

Text: Destinační kancelář Třebíčsko – moravská Vysočina   Foto: Jakub Mertl, Pavel Vosátka 

Moravská Vysočina se kromě působivých památek může pochlubit také panenskou přírodou. 
Neváhejte a vydejte se prozkoumat zdejší krásy po turistických značených trasách KČT. 

Po okruhu Václava Vlastníka
Cesta pojmenovaná po Václavu 
Vlastníkovi, dlouholetém členovi 
Klubu českých turistů, měří 49,5 km 
a značkaři KČT ji vyznačili v roce 
2006. Zahájit cestu můžete napří-
klad v obci Vladislav a záleží jen na 
vás, jestli se vydáte po žluté TZT na 
Kožichovice, anebo na Hostákov, 
vaše putování ukončíte opět ve Vla-
dislavi. V místním pivovaru Heřman 
se můžete odměnit za svůj výkon 
zlatavým mokem. Po cestě narazíte 
na řadu zajímavostí a poznáte kraji-
nu Třebíčska. V blízkosti Klučovské 

U Glorietu, ze které budete mít 
divoké údolí Oslavy jako na dlani. 
Jedním z hradů v údolí řeky je 
Sedlecký hrad, k jehož zřícenině 
vás přivede odbočka od vyhlídky. 
Novogotický altán Gloriet nabízí 
jedinečnou vyhlídku na boční 
strž zvanou Divoká rokle, kde se 
nespoutaná řeka mění v buráce-
jící peřeje a vodopády. Drobná 
architektura byla zpestřením roz-
sáhlého parku rozprostírajícího se 
kolem zámečku Vlčí kopec, který 
nechal v letech 1829–1830 vysta-
vět majitel náměšťského panství 
Jindřich Vilém III. Haugwitz. Modré 
turistické značky vás přivedou 
do údolí řeky. Pod Pastýřkou na 
druhém břehu Oslavy odbočte na 
červenou TZT, která vás nasměruje 
přes zříceninu hradu Lamberk 
zpět do výchozího bodu. Jedná 
se o náročnou, ale rovněž nejkrás-
nější část údolí Oslavy, která je 
určena pouze zdatným turistům. 

Mohelenská hadcová step
V blízkosti obce Mohelno najdete 
jednu z našich nejcennějších 
přírodních rezervací. Nachází se 
naproti meandru řeky Jihlavy, 
lidově nazývanému Čertův ocas. 
Rezervací s teplomilnou faunou 

Pěšky za krásami 
moravské Vysočiny

Podzimní příroda na Třebíčsku (foto: Pavel Vosátka)

454544
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Svítání na Mohelenské hadcové stepi (foto: Pavel Vosátka)

Romantické údolí Oslavy (foto: Jakub Mertl) Skalní vyhlídka nedaleko Glorietu (foto: Pavel Vosátka)
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po silnici do Jackova a Krnčic. Po 
cyklotrase č. 5233 pak dojedete 
zpátky do Moravských Budějovic. 

Po stopách hrdinů  
a do leteckého muzea
Do třetice nabízíme trasu, která 
potěší nejen příznivce vojenské 
historie. Z Náměště nad Oslavou 
se vydejte po cyklotrase č. 5109 
do Naloučan, kde se napojíte na 
cyklotrasu č. 5209 do Ocmanic. 
V Ocmanicích najdete rozhlednu 
tvořenou kombinací železné 
konstrukce a dřeva. Od této vy-
hlídkové věže dále pokračujte až 
do Koněšína. V místním leteckém 
muzeu najdete sbírky Vojenského 

historického ústavu Praha, pře-
devším vojenského a civilního 
letectví Československa a České 
republiky. Po trase č. 5207 dále 
pokračujte do Hartvíkovic a poté 
po cyklotrase č. 5108 kolem 
vojenského letiště Náměšť ke 
Kramolínu. U Kramolína seskočila 
v noci ze 4. na 5. května 1944 
paraskupina Spelter. Jejich 
úkolem byla podpora a rozšiřo-
vání odbojové činnosti a dále 
sběr zpravodajského materiálu 
a udržování radiového spojení 
s Londýnem. U vojenského letiště 
odbočte na silnici do Vícenic a po 
cyklotrase č. 5106/5108 se vracíte 
do Náměště. 

navíc znáte čaje Jemča, vyrábí se 
právě v Jemnici. Expozice o čaji 
a historii českého výrobce čajů se 
nachází v místním muzeu. 

Z Moravských Budějovic  
za sídly drobné šlechty
Dobrým výchozím bodem 
výpravy za sídly drobné šlechty 
je město Moravské Budějovice, 
kde kromě muzea najdete i další 
památky, například kostel sv. Jiljí, 
románský karner nebo zbytky 
městského opevnění. Z Morav-
ských Budějovic se nejprve vydáte 
po cyklotrase č. 5124 směrem na 
Vranín. Z této stezky odbočíte 
vlevo na Komárovice, kde lze na-
vštívit Pamětní síň Vincence Les-
ného, který se zabýval studiem 
středoindických a novoindických 
jazyků a byl přítelem Mahátmy 
Gándhího. Výstavu v domě tvoří 
jeho díla a panely s fotografiemi 
z návštěv Indie. Za Komárovicemi 
se vydejte přes les po silnici do 
Budkova. Zde najdete renesanční 
zámek, za návštěvu stojí anglický 
park s vodními kanály a jezírky. 
V Budkově se napojte na cyk-
lotrasu č. 26, která vás provede 
kopcovitou krajinou plnou ryb-
níků. U rybníka Nový Hrachovec 
opusťte cyklostezku a vydejte se 
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že se fakticky jedná o dva kostely. 
Za mohutnou barokní stavbou 
se totiž krčí románský kostelík sv. 
Anny. Zázračné skutky přisuzo-
vané malbě Panny Marie na jeho 
fasádě daly vzniknout přibyslavic-
ké poutní tradici, která vedla k vy-
budování centrální barokní kaple 
v roce 1724, na kterou v krátkém 
časovém sledu navázala výstavba 
dnešního poutního chrámu. Na 
Pekelném kopci u Třebíče zas 
navštivte rozhlednu, ze které se 
otevírá výhled do širokého okolí. 
Jméno českého básníka Otokara 
Březiny je spojeno s Jaroměřicemi 
nad Rokytnou. Březina v roce 
1901 nastoupil jako učitel do 

zdejší školy a působil tu až do své 
smrti. V domě, kde básník bydlel, 
se dnes nachází Muzeum Otokara 
Březiny. A když už budete v Jaro-
měřicích, jistě si nenecháte ujít ani 
návštěvu zdejšího velkolepého 
barokního zámku. Zanikající měst-
ská a venkovská řemesla přibližu-
je Muzeum řemesel v Moravských 
Budějovicích, další místo na mezi-
národní cyklostezce č. 26. V roce 
2021 se zde navíc pro návštěvníky 
otevřou nové expozice. Máte se 
tedy jistě na co těšit! A vynechat 
byste neměli ani starobylé 
město Jemnice, jež je spojeno 
se slavností Barchan, která má 
svůj původ ve středověku. Pokud 

Text: Destinační kancelář Třebíčsko – moravská Vysočina    
Foto: Jakub Mertl, archiv Leteckého muzea Koněšín, CBS Nakladatelství – archiv obce Přibyslavice

Pokud upřednostňujete aktivní dovolenou na kole, přijměte pozvání a nechte se inspirovat 
některým z našich tipů na výlet. V Třebíči můžete navíc využít Tourist point – centrum pro 
turisty i cykloturisty. 

Z Vysočiny až do Rakouska
Jihozápadní část Třebíčska protí-
ná mezinárodní cyklotrasa č. 26, 
jež vede z Jihlavy do rakouského 
městečka Raabs. Na území Tře-
bíčska se tato trasa vine od obce 
Bransouze přes Třebíč, Moravské 
Budějovice a Jemnici a oblast 
opouští u vesnice Bačkovice.  
Až do Třebíče pojedete většinou 
údolím řeky Jihlavy, občas budete 
muset šlápnout do pedálů při 
výšlapu z údolí. Odměnou vám 
však bude výhled do okolí. Domi-
nantou Přibyslavic, rozkládajících 
se severozápadně od Třebíče, je 
bezesporu barokní chrám Naro-
zení Panny Marie. Zajímavostí je, 

Třebíčskem na kole
Zámek v Jaroměřicích nad Rokytnou (foto: Jakub Mertl)

Rozhledna Ocmanice (foto: Jakub Mertl)

Poutní kostel Narození Panny Marie v Přibyslavicích 
(foto: CBS Nakladatelství – archiv obce Přibyslavice)

Letecké muzeum Koněšín (foto: archiv Leteckého muzea Koněšín)
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Třebíčska obohacuje množství 
kapliček, božích muk a křížů, které 
vytvářejí malebnost zdejšího regio- 
nu. Nejvýznamnější z vesnic se 
pyšní titulem vesnická památková 
zóna nebo rezervace. V blízkosti 
Jaroměřic nad Rokytnou najdete 
vesničku Boňov s malebnou návsí, 
kterou lemují štítem orientované 
uzavřené statky s branou. Bohatě 
zdobené fasády usedlostí upoutají 
návštěvníky Dešova. Um předků 
dokládají krásně zdobená vjez-
dová vrata domů obrácených 
štíty k návsi. 
Zemědělská usedlost v Cyrilo-
metodějské ulici v Třebíči se po 
rozsáhlé rekonstrukci proměnila 

v Centrum tradiční lidové kul-
tury, které spadá pod Muzeum 
Vysočiny Třebíč. Centrum prezen-
tuje zvyky a obyčeje typické pro 
všechna roční období i pro různé 
svátky. Pořádány jsou zde také 
kurzy a workshopy. Přijďte si upéct 
třeba pravý kváskový chléb. 
Kam se poděla stará řemesla? Do 
muzea! V přízemí jednoho z křídel 
Předzámčí v Třebíči se nachází 
stálá expozice s názvem Za ře-
mesly minulosti. Připomíná téměř 
zapomenutá řemesla, jako jsou 
perníkářství, modrotisk, sedlářství, 
perleťářství a modiství. V každé 
místnosti se tu představuje jedno 
nebo dvě řemesla včetně výrobků.

Každou sobotu je farma přístupná 
veřejnosti a nabízí prohlídku stájí, 
ochutnávku výrobků a v nově 
vybudovaném agrocentru se ná-
vštěvníci dozví více o chodu farmy 
a biopotravinách prostřednictvím 
exkurzí, které farma nabízí. 
Pokrmy ze surovin vyprodukova-
ných na Bednářově dvoře můžete 
vyzkoušet v místní hospůdce, 
která je součástí areálu dvora. 
Rodinný penzion poskytuje 
ubytování na venkově v blízkosti 
města Jaroměřice nad Rokytnou. 
Bednářův dvůr nabízí zážitky 
zaměřené na agroturistiku, které 
jsou jedinečné. Zájemce se může 
svézt v traktoru, kombajnu, práš-
kovat pole nebo zažít venkovskou 
zabijačku. 
Život na vesnici vám přiblíží 
soukromé muzeum rodiny 
Kopečkových nacházející se 
v selském stavení v obci Příložany. 
Expozice prezentuje život na ves-
nici přibližně do roku 1950. Mezi 
exponáty najde návštěvník přede-
vším zemědělské stroje a náčiní 
z regionu. K návštěvě muzea patří 
také praktická ukázka některých 
hospodářských pomůcek. 
Na Třebíčsku objevíte řadu 
malebných vesnic a vesniček, ve 
kterých žili po staletí lidé v soula-
du s přírodou a Bohem. Krajinu 
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čtvrti vyzkoušejte několik míst-
ních specialit, židovské cukroví 
hamantaše, košer whisky nebo 
košer víno. 
Třebíčsko nabízí i několik různo-
rodých potravin certifikovaných 
značkou Regionální potravina 
a Regionální produkt. Na Karlově 
náměstí, které je jedno z nej-
větších v Česku, můžete okusit 
Dobroty od farmářky. Ochutnali 
jste někdy bonbony z ječného sla-
du? Vyrábí je Dalešické cukrářství. 

Pokud dáváte přednost slané va-
riantě, vyzkoušejte uzené vlašské 
ořechy a mandle z Dalešic. 
Máte rádi příběhy spojené s výro-
bou pochoutek? Zavítejte na ná-
vštěvu k některému z producentů 
regionálních výrobků. 
Kozí farma v Ratibořicích neda-
leko Jaroměřic nad Rokytnou se 
specializuje na produkci a prodej 
výrobků z kozího mléka. Návštěv-
níci mají možnost poznat výrobu 
produktů a rovněž je ochutnat. 

Text: Destinační kancelář Třebíčsko – moravská Vysočina  
Foto: Petr Lemberk, Jakub Mertl, archiv Vysočina Tourism, archiv města Jaroměřice nad Rokytnou

Stále oblíbenější jsou výlety za gastronomií. Také Třebíčsko může nabídnout  
pokrmy regionální kuchyně a výrobky místních producentů. 

Když se řekne Třebíč, mnohým se 
vybaví limonáda ZON. Zdravotní 
osvěžující nápoje se vyrábí od 
roku 1879 a dnes si můžete vy-
brat z téměř 20 příchutí. Nejstarší 
z nich je jablko a malina, přičemž 
nejlépe „zonka“ chutná chlazená. 
Také tvarohová zmrzlina Míša má 
svůj původ v Třebíči a dodnes se 
u nás vyrábí. Kromě klasické tva-
rohové příchutě můžete ochutnat 
jahodového, meruňkového nebo 
borůvkového Míšu. V židovské 

Zažijte a ochutnejte venkov!
Vinařství Sádek (foto: Petr Lemberk)

Z kozí farmy v Ratibořicích (foto: archiv Vysočina Tourism) Nekvašený židovský chléb – maces (foto: Jakub Mertl) 

Rolnické muzeum manželů Kopečkových v Příložanech 
(foto: archiv města Jaroměřice nad Rokytnou)
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Text: Michal Bařinka   foto: archiv Jiřího Hofmana

Nenápadný štíhlý muž, který si rozhodně nepotrpí na okázalost. Je skromný, přestože jeho 
„turistické CV“ je vskutku obdivuhodné. Jiřího Hofmana (roč. 1970) potkáte téměř na každé 
naší „stovce“ (pochodu dlouhém sto, ale i více kilometrů).

Stovkařský nezmar  
Jiří Hofman

Rozhovor

Jirko, mezi pravidelnými 
účastníky stokilometrových 
pochodů bychom asi stěží našli 
někoho, kdo by Tě neznal či 
bys mu nebyl alespoň povědo-
mý. Kolik „stovek“ již máš za 
sebou? 
Nyní [na počátku října – pozn. 
red.] jich mám za sebou 918.

Od jakého roku tuto statistiku 
počítáš? A jak často se „sto-
vek“ účastníš? Každý víkend? 
Statistiku si vedu od své první 
„stovky“, tedy od 26. května 1990. 
V 90. letech jsem se účastnil 
prakticky každé „stovky“, která se 
u nás konala. Tehdy, v roce 1994, 
jsem  také vytvořil svůj osobní 
rekord 47 stokilometrových po-
chodů za rok. V současné době 
mám roční průměr 25–30 akcí.

Jsi s tak velkým počtem 
absolvovaných „stovek“ re-
kordman? Anebo víš o někom 
v České republice, kdo jich má 
za sebou ještě více? 
S počtem 918 absolvovaných 
„stovek“ jsem na třetím místě. 
Více než 1000 akcí u nás zvládli 
dva lidé: v roce 2013 zesnulý 
Honza Simet a Vladimír Vachek, 
který už se dnes na pochodech 
bohužel neobjevuje. Jiří Hofman v cíli Beskydské sedmičky


