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Třebíč

MĚSTO TŘEBÍČ

Město Třebíč se nachází v kraji Vysočina 

a je jeho 2. největším městem. Rozkládá se 

v jihozápadní části Českomoravské vrchovi-

ny na obou březích řeky Jihlavy. V současné 

době žije v Třebíči téměř 37 tis. obyvatel. 

Město s dlouhou historií je známé především 

památkami zapsanými na Seznam světového 

kulturního a přírodního dědictví UNESCO, 

a to bazilikou sv. Prokopa a židovskou čtvrtí 

s židovským hřbitovem. 

Třebíčské památky UNESCO propojuje nauč-

ná stezka „Po stopách opatů a rabínů“. Stezka 

vede židovskou čtvrtí, kde můžete vidět 

například Zadní synagogu, Dům Seligmanna 

Bauera, Přední synagogu, dům rabína či chu-

dobinec. Dále vede k židovskému hřbitovu 

a bazilice sv. Prokopa.

ŽIDOVSKÁ ČTVRŤ 

Patří mezi nejkompletnější v Evropě. Pro 

čtvrť jsou typické úzké uličky mezi domy, 

veřejné průchody, rozpěrné oblouky, roman-

tická náměstíčka, verandy a balkony. Čtvrť 

představuje 108 dochovaných staveb. Vý-

znamná je především Zadní synagoga, která 

byla dostavěna v roce 1669. V letech 1989 

- 1997 prošla rekonstrukcí a byla zpřístup-

něna veřejnosti. V současné době slouží jako 

výstavní a koncertní síň. Na ženské galerii je 

umístěn model židovské čtvrti, jak vypadala 

v roce 1850 a expozice židovské kultury s ná-

zvem Místo života – Makom chajim. 

Výjimečný svým původním vstupem na žen-

skou galerii je Dům Seligmanna Bauera, který 

je upraven na židovské muzeum. Expozice 

představuje bydlení židovské rodiny v mezi-

válečném období s expozicí košer řeznictví.

Vedle Zadní synagogy v Galerii Ladislava 

Nováka byla u příležitosti 115. výročí naro-

zení Antonína Kaliny otevřena jeho pamětní 

síň. Antonín Kalina byl třebíčský rodák, 

kterému se podařilo v koncentračním táboře 

Buchenwald zachránit více než 900 židov-

ských chlapců. V roce 2012 ocenil Památník 

Yad Vashem v Jeruzalémě Antonína Kalinu 

titulem Spravedlivý mezi národy, udělovaným 

lidem nežidovského původu, kteří přispěli 

k záchraně Židů před holocaustem.

BAZILIKA SV. PROKOPA 

Řadí se ke skvostům středověkého stavitelství 

evropského významu a obsahuje řadu 

výjimečných stavebních prvků, například 

mohutné arkády nesoucí nízkou galerii, 

osmidílnou klenbu nad kněžištěm a 

mnišským chórem či gotickou kryptu, která 

patří k nejcennějším částem baziliky.

ŽIDOVSKÝ HŘBITOV 

Je jedním z největších a nejzachovalejších 

v České republice. Na rozloze 11 722 m2 

je pohřbeno přibližně 11 000 lidí a dochovalo 

se 3 000 náhrobků. 

ZÁMEK 

Původně benediktinský klášter byl v 16. století 

přestavěn na zámek a změnil se v sídlo světské 

vrchnosti Pernštejnů, Osovských a Valdštejnů. 

Nyní se v prostorách zámku nachází Muzeum 

Vysočiny s expozicí mineralogickou, zámeckou, 

klášterní a muzejní. Všechny expozice jsou 

interaktivní. 

V předzámčí je umístěna interaktivní expozice 

Cesty časem, která nabízí poznání třebíčské 

historie a historických řemesel. Určená je 

především pro děti a mládež. Poznání a zábavu 

zde však zažijí i dospělí návštěvníci. Na exponá-

tech si mohou návštěvníci sami vyzkoušet práci 

starých mistrů. Celou expozicí provází dvě histo-

rické postavy třebíčských měšťanů, kronikář 

Suchenius a kupec Calligardi.

V přízemí třebíčského předzámčí naleznete 

expozici Za řemesly minulosti, která připomíná 

téměř zapomenutá řemesla jako je perleťářství, 

modrotisk, sedlářství, perníkářství a modiství.

KARLOVO NÁMĚSTÍ 

Přímo v centru města se nachází náměstí, 

které je se svoji rozlohou 2,2 ha jedním 

BŘEZEN
5. – 23. 3. 2018 / Národní dům Třebíč

Festival divadla 2-3-4 herců
XVI. ročník přehlídky profesionálních divadel pod zášti-

tou třebíčského rodáka Oldřicha Navrátila.

24. – 25. 3. 2018 / Národní dům Třebíč

Třebíčské loutkářské jaro
52. ročník krajské přehlídky amatérských loutkářských 

souborů

DUBEN
21. 4. 2018 / Areál baziliky sv. Prokopa                                 

Jarní zámecká slavnost

ČERVENEC
30. 6. – 1. 7. 2018 / Areál baziliky sv. Prokopa

Svatoprokopská pouť
Tradiční třebíčská lidová pouť.

13. – 15. 7. 2018 / Židovská čtvrť

Oživené židovské město
Víkendový návrat do období I. republiky.

30. 7. – 4. 8. 2018 / Zadní synagoga

Šamajim
Festival židovské kultury.

SRPEN
17. – 19. 8. 2018 / Podzámecká niva

Slavnosti Tří kápí
Velkolepá oslava bohaté historie Třebíče

ZÁŘÍ
15. 9. 2018 / Karlovo náměstí Třebíč

Bramborobraní
Přehlídka folklórních souborů.

LISTOPAD
11. 11. 2018 / Karlovo náměstí Třebíč

Svatomartinské slavnosti
Slavnostní příjezd sv. Martina, který věští zimu a blížící se 

Vánoce s celodenním kulturním programem a bohatým 

občerstvením
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z největších v České republice. Mezi 

nejkrásnější a nejznámější historické domy 

na Karlově náměstí patří Malovaný dům 

se sgrafi tovou fasádou. V Malovaném domě 

se nachází historický stereoskop Kaiserpanorama. 

Jedná se o přístroj, který dříve udivoval naše 

předky třetím rozměrem fotografi e.

MĚSTSKÁ VĚŽ 

Dominantou města je věž vysoká 75 m. 

Ciferník hodin o průměru 5,5 m se řadí 

k největším na evropském kontinentu.

EXPOZICE FRANTA

Stálá expozice darovaného díla od třebíčského 

rodáka Františka Mertla, uměleckým jménem 

FRANTA, je světovým unikátem. František 

Mertl je český malíř a sochař, dlouhodobě 

žijící ve francouzské oblasti Nice. Franta je 

Turistické informační centrum Národní dům, Karlovo náměstí 47, 674 01 Třebíč

Tel.: +420 568 610 021, +420 775 707 503, e-mail: info@mkstrebic.cz

Turistické informační centrum Zadní synagoga, Subakova 1/44, 674 01 Třebíč

Tel.: + 420 568 610 023, + 420 568 823 005, e-mail: infosynagoga@mkstrebic.cz

Turistické informační centrum Bazilika, Zámek 1, 674 01 Třebíč

Tel.: +420 568 610 022, +420 777 746 982, e-mail: infobazilika@mkstrebic.cz

www.visittrebic.eu

TIC NÁRODNÍ DŮM

červenec, srpen     květen, červen, září

PO - PÁ 09:00 - 12:00, 12:30 - 18:00   PO - PÁ 09:00 - 12:00, 12:30 - 18:00

SO - NE 09:00 - 12:00, 12:30 - 17:00   SO  09:00 - 12:00, 12:30 - 17:00  NE    09:00 - 13:00

říjen, duben

PO - PÁ 09:00 - 12:00, 12:30 - 17:00   SO  09:00 - 13:00

TIC ZADNÍ SYNAGOGA

leden - červen  červenec - srpen  září - listopad  prosinec 

09:00 - 17:00  9:00 - 18:00  09:00 - 17:00  9:00 - 16:00 

TIC BAZILIKA

červen - září     říjen - květen 

PO - PÁ 09:00 - 17:00    PO - PÁ 09:00 - 17:00   

SO - NE     10:00 - 18:00    SO - NE 10:00 - 17:00

autorem celoevropského významu a částí své 

tvorby přesáhl i evropské hranice. Kromě 

Třebíče je Frantovo dílo součástí šedesáti 

významných veřejných sbírek prakticky 

po celém světě. 

ROZHLEDNA NA PEKELNÉM KOPCI

Rozhledna se tyčí na vrcholu Pekelného kop-

ce (572 m n. m.), měří 26,5 metrů a je tvořena 

z modřínového dřeva s kovovými prvky. Její 

architektonický vzhled odráží znaky třebíč-

ských památek UNESCO. K rozhledně vede 

značená stezka. Na zhruba pětikilometrové 

trase jsou rozmístěny jednoduché přístřešky 

i lavičky.

VODOJEM KOSTELÍČEK

Vodojem se tyčí nad městem na Strážné hoře 

a byl upraven na veřejně přístupnou expozici 

vodárenství s vyhlídkovou plošinou, která 

nabízí jedinečný výhled na Třebíč.

ALTERNÁTOR

Jediné Science centrum na Vysočině naleznete 

v areálu Borovinských závodů. V interaktivním 

vzdělávacím centru Alternátor mají 

návštěvníci možnost vidět a zažít experimenty 

s různými přírodními jevy.

AQUAPARK LAGUNA

Svůj výlet v Třebíči můžete zakončit 

návštěvou aquaparku, který nabízí kromě 

plaveckého bazénu zábavní a relaxační část. 

Návštěvníci areálu tak mohou kondiční 

plavání střídat s relaxací v saunách, parní 

lázni, sprchovém koutu s tropickým deštěm 

či se zábavou na 132 m dlouhém tobogánu, 

v divoké řece, vířivých vanách a mnoha 

dalších atrakcích. Součástí zábavní zóny 

je i venkovní bazén se slanou vodou. 

KOUPALIŠTĚ POLANKA

Vodní radovánky v létě si můžete užít 

na Polance. Venkovní koupaliště nabízí 

3 bazény a tobogán. 

V okolí Třebíče se také nachází řada 

přírodních zajímavostí, například Přírodní 

park Třebíčsko. Přírodní krásy můžete 

poznávat pěšky i na kole, protože území 

je protkáno sítí značených tras.

Současná Třebíč je městem moderním, které 

během celého roku žije kulturními akcemi.

Přijměte pozvání do Třebíče.

Bližší informace na www.visittrebic.eu.
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RESTAURACE & BOWLING

• 8dráhový profesionální bowling

• příjemné prostředí a vynikající kuchyně

• venkovní krytá i otevřená zahrádka

• denní i víkendové menu

• nekuřácký prostor

• bezproblémové parkování

Táborská 406, Třebíč

Rezervace: 739 222 999

www.bowling-trebic.cz

Nejlepší zábava 
a relaxace
široko daleko!
Nejmodernější a nejzábavnější
aquapark na Vysočině.

Nejmalebnější venkovní 
koupaliště na Vysočině.

bazény ≈ divoká řeka ≈ 132m tobogán ≈ vířivka ≈ podmořská jeskyně

wellness ≈ největší ceremoniální sauna na vysočině

bar s lehátky ≈ privat spa ≈ masáže ≈ solária

Mládežnická 1096, Třebíč ≈ T: 605 302 075 ≈ www.lagunatrebic.cz

50m bazén ≈ skokanská věž 1/3/5 m ≈ 85m tobogán ≈ dětský bazén

brouzdaliště ≈ dětské hřiště s dřevěnými houpačkami a prolézačkami

travnatá plocha ≈ minigolf ≈ hřiště pro nohejbal i volejbal 

Za plovárnou, Třebíč ≈ T: 605 302 075 ≈ www.lagunatrebic.cz
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MOZKOHERNA 

Zábavný trénink mozku pro celou rodinu. 
 

Eva Fruhwirtová 
trenérka mozku 

 
+420 737 103 866  

fruhwirtova@efcomm.cz 
 www.mindball.eu

ČTYŘPATROVÁ BUDOVA BÝVALÉ ZÁMECKÉ SÝPKY
Atrakce rozděleny podle věku
•    obří labyrint, skluzavky a tobogány
•    bodyzorbing, multifunkční hřiště
•    batolecí koutek, nafukovací atrakce
•    herní stoly na air-hockey a fotbálek
•    legokostky, dřevěné a molitanové kostky
•    lanové prvky

Kontakt: Nad Zámkem 1174, Třebíč | telefon: 601567586, 734146976
www.labyrint-trebic.cz | facebook Labyrint Třebíč

Také pořádáme:
•    Oslavy narozenin
•    Příměstské tábory
•    Nocování v Labyrintu
•    Firemní akce
•    Večery pro dospělé

Otevírací doba:
út–pá  14–19 h

víkendy, svátky, prázdniny
10–19 h

elefon: 601567586, 734146976
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www.alternator.cz

Největší science–centrum na Vysočině!
Tomáše Bati 1083, Třebíč, Česká republika, T: (+420) 733 673 006, E: info@alternator.cz

SCIENCE ON A SPHERE
ANEB „VĚDA NA KOULI“

Komentované, tematicky 
zaměřené programy

HISTORIE VÝROBY 
OBUVI V TŘEBÍČI

Zajímavé výstavy

ENERGIE A NÁŠ SVĚT

Sezónní půjčovna 
elektrokol a elektroskútrů

NAŠE HERNA

Skluzavka, kostky, fotbálek, 
ruské kuželky, čtenářský koutek

PLNOU PAROU VPŘED!

Historie a budoucnost
 energetiky

ZÁBAVNÁ SCIENCE-SHOW

Zábavné vědecké pokusy 
pro děti i dospělé

18000278_alternator_inz_vyletni_noviny270x359.indd   1 15.02.2018   10:57:52
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MODERNÍ KONFERENČNÍ 
HOTEL V TŘEBÍČI

Nabízíme

• Svoz komunálního, 

tříděného, nebezpečného a 

velkoobjemového odpadu

• Prodej odpadových nádob

• Evidence odpadů a hlášení 

• Poradenskou činnost

• Nastavení systému třídění ve 

fi rmách a školách

Provozujeme

• Skládku Petrůvky 

• Síť 14 sběrných dvorů

• Dotřiďovací linku na tříděný 

odpad

• Kompostárnu

• Dotřiďovací linku na 

velkoobjemný odpad

• Informační centrum

Pořádáme

• Exkurze zdarma pro 

objednané skupiny, obce, 

školy, fi rmy a spolky

• Odborná školení

• Semináře s odpadovou 

tématikou

• Výukové programy pro děti

• Soutěž ve sběru papíru 

„Soutěžíme s Třídílkem“

• Dny otevřených dveří

• Soutěže a program o třídění na 

kulturních akcích

S NÁMI DÁVÁTE ODPADŮM DRUHOU ŠANCI

Hrotovická 232, 674 01 Třebíč, telefon: 568 848 066, 605 255 394, e-mail: info@esko-t.cz

www.esko-t.cz, www.facebook.com/eskotrebic

Pomozte nám zlepšit třídění – mobilní 

aplikace – TŘÍDĚNÍ V REGIONU TŘEBÍČSKO

ZELENÁ LINKA:

800 100 879
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TŘEBÍČSKO

Na Třebíčsku si to zamilujete!

Město Třebíč je důležitým centrem oblasti 
Třebíčsko. Rozkládá se v jihozápadní části 
Českomoravské vrchoviny na obou březích 
řeky Jihlavy. V roce 2003 byly nejvýznam-
nější památky Třebíče zapsány na seznam 
UNESCO, a to bazilika sv. Prokopa a židov-
ská čtvrť společně s židovským hřbitovem. 
Tyto památky dokládají soužití židovské 
a křesťanské komunity, což bylo jedním 
z důvodů pro zápis do prestižního seznamu 
a jsou 12. památkou UNESCO v České repub-
lice a 3. v Kraji Vysočina. Třebíč je díky své 
poloze jedinou lokalitou UNESCO ve střední 

Třebíčsko se nachází v moravské části Českomoravské vrchoviny a je součástí kraje Vysočina. Tvoří jej oblasti Třebíčsko, Náměšťsko, Hrotovicko, Jaroměřicko, Moravskobudějovicko 
a Jemnicko. Jedná se o turistickou oblast s velkým počtem menších obcí rozmístěných mezi rybníky, potoky, louky, lesy a remízky.

JEMNICKO

MORAVSKOBUDĚJOVICKO

Město Jemnice je jedním z nejstarších 
měst na Moravě se 4 300 obyvateli. První 
písemná zmínka je z roku 1226. K rozvoji 
Jemnice přispěl objev ložisek zlata a stříbra. 
Ve středověku byla Jemnice královské horní 
město s rozsáhlými privilegii. V této době 
má své kořeny i lidová slavnost „Barchan“, 
která se koná každoročně v neděli po sv. Vítu. 
V Jemnici byla i jedna z nejstarších židovských 
obcí v českých zemích. V současnosti najdeme 
na židovském hřbitově několik náhrobků ze 
17. století. Město je prohlášeno památkovou 
zónou. S památkami ve městě seznámí 
návštěvníky tři značené okruhy. Zajímavostí 
Muzea Jemnice je dlouhodobá výstava, která 
mapuje zdejší historii zpracování čaje.

Evropě, odkud je v okolí 2 hodin jízdy 
autem přístupno dalších 11 lokalit UNESCO 
v ČR a Horním Rakousku. To z Třebíče činí 
ideální centrum turistiky zaměřené na 
památky UNESCO. V Třebíči je však mnoho 
dalších turisticky zajímavých památek, 
zajímavostí a sportovních atrakcí. Okolní 
čistá příroda je protkána sítí turistických 
tras s mnoha krásnými vyhlídkami a roz-
hlednami.

TURISTICKÉ CÍLE
• Bazilika sv. Prokopa
• Židovská čtvrť se hřbitovem
• Zámek

Moravské Budějovice se rozprostírají v ma-
lebné mírně zvlněné krajině jihozápadní 
Moravy a protéká jimi říčka Rokytná. Město 
má 7 500 obyvatel. První písemná zpráva je 
z roku 1231. K významným památkám patří 
barokně klasicistní zámek z pozdního 18. sto-
letí, kostel sv. Jiljí z 1. poloviny 13. století, 
kaple sv. Michala a zámecké konírny, masné 
krámy s expozicí dávno zaniklých řemesel, 
farní areál s hradební zdí a baštou, částečně 
dochované opevnění města, pod kterým se 
nachází pararulová vrása, vzácný geologic-
ký útvar. Moravské Budějovice jsou místem 
rekreace i sportovního vyžití pro široké okolí, 
místní koupaliště nabízí tři bazény a veškeré 
sportovní vybavení. Využití nachází rovněž 
krytý zimní stadion či tenisový areál.

TURISTICKÉ CÍLE
• Barokně klasicistní zámek s expozicemi

Muzea Vysočiny Třebíč
• Chrám sv. Jiljí
• Masné krámy 

TURISTICKÉ CÍLE
• Zámek Jemnice 

a zámecká zahrada
• Židovský hřbitov
• Kostel sv. Víta 

a podzemní prostory
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JAROMĚŘICKO

Na Třebíčsku si to zamilujete!

HROTOVICKO

NÁMĚŠŤSKO

Náměšť nad Oslavou se nachází 20 km 
východně od Třebíče na řece Oslavě. Žije 
zde zhruba 5 000 obyvatel. První zmínka 
o Náměšti pochází z roku 1234. Toto období 
dnes připomíná okrouhlá věž z lomového 
kamene v západní části zámeckého areálu. 
V 16. století byl na místě původního hradu 
postaven renesanční zámek, který je nyní 
dominantou města. Dokladem rozkvětu 

Jaroměřice nad Rokytnou jsou menší 
město na jihozápadní Moravě ležící 13 km 
od Třebíče. V současné době mají 4 260 
obyvatel. Dominantou města je barokní 
zámecký areál, který zahrnuje i kostel 
sv. Markéty a zámeckou zahradu, rozkládající 
se na obou březích říčky Rokytné. 
Historické jádro je městskou památkovou 
zónou. Veřejnosti je přístupné také 
Muzeum Otokara Březiny, básníka, který 
zde žil a působil. Údolí říčky Rokytné 
ve směru na Příštpo je přírodním parkem, 
který láká k výletům a procházkám. 
Lákavým cílem je skála Justýnka, opředená 
starou pověstí z doby tureckých vpádů 
na Moravu. Město je bohaté nejen svým 
kulturním dědictvím. Od roku 1999 
je město známo konáním Mezinárodního 
hudebního festivalu Petra Dvorského.

TURISTICKÉ CÍLE
• Státní zámek Jaroměřice 

nad Rokytnou a Chrám sv. Markéty
• Muzeum Otokara Březiny
• Naučná stezka po Jaroměřicích 

nad Rokytnou

Město Hrotovice leží 20 km jihovýchodně 
od okresního města Třebíče. První písemná 
zmínka pochází z roku 1228. Dominantu 
města tvoří zámek, který byl v první třetině 
18. století přestavěn a barokně upraven. 
Nejstarší stavbou v Hrotovicích je původ-
ně románský kostel sv. Vavřince, který byl 
v polovině 14. století 
goticky přestavěn 
a ve druhé polovině 
17. století upraven 
barokně. Nachází 
se zde zaniklá stře-
dověká ves s tvrzí 
Mstěnice. V blízkosti 
Hrotovic je postavena 
Jaderná elektrárna 
Dukovany s moder-
ním interaktivním 
informačním centrem 
či Dalešická přehrada 
nabízející vyhlídkové 
plavby lodí. 

Náměšti je rozsáhlá barokní knihovna 
s více než 16 000 svazky. Dnes je zde 
uchována Bible kralická. Historické jádro 
města je městskou památkovou zónou. 
Pod zámkem se přes řeku klene barokní 
most s 20 barokními sochami, ve městě 
najdete také budovu klášterní manufaktury 
(přádelny). Na zámecké parky navazuje 
přírodní památka Obora s plochou 346,5 ha 
zmiňovaná jako lovecký revír již roku 1437. 
Nádherná příroda v okolí řeky Oslavy nabízí 
úchvatné pohledy na malebná zákoutí.

TURISTICKÉ CÍLE
• Státní zámek Náměšť nad Oslavou
• Barokní most
• Národní přírodní rezervace

Mohelenská hadcová step

TURISTICKÉ CÍLE
• Zaniklá středověká ves s tvrzí Mstěnice 
• Kostel sv. Vavřince a barokní sochy

světců z 18. století
• Informační centrum JE Dukovany

www.destinace-trebicsko.cz
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Trénink občas bolí,
ale nedělám to jen 
pro sebe
S mobilní aplikací  pomáháte pohybem.

Ať už s telefonem běháte, jezdíte na kole nebo chodíte 
na procházky, každá aktivita znamená body pro vámi
vybraný projekt, který Nadace ČEZ fi nančně podpoří.

Stáhněte si  zdarma do svého telefonu. 

www.pomahejpohybem.cz

Jiří Ježek
paralympijský vítěz 
a mistr světa v cyklistice,
patron aplikace 
Pomáhej Pohybem
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Moravské Budějovice

MORAVSKÉ BUDĚJOVICE

Město Moravské Budějovice je přirozenou 

branou Podyjí. Rozprostírá se v malebné krajině 

jihozápadní Moravy na okraji Českomoravské 

vysočiny. Protéká jím říčka Rokytná. Město leží 

na státní silnici mezi Jihlavou a Znojmem, na 

bývalé císařské silnici spojující Vídeň s Prahou. 

Je součástí trasy cyklostezka Jihlava-Třebíč-Raabs. 

V písemných pramenech jsou Moravské 

Budějovice poprvé zmíněny v roce 1231 v listině 

papeže Řehoře IX. Na město je povýšil český král 

Přemysl Otakar II. ve 13. století. Roku 1498 král 

Vladislav Jagelonský potvrdil městu dosavadní 

privilegia a dal mu znak a pečeť. 

Ve městě je soustředěna veškerá občanská 

vybavenost, spojení s okolím zajišťují autobusové 

a železniční spoje. Moravské Budějovice jsou 

místem rekreace, sportovního a kulturního 

vyžití. Nachází se zde 18 kulturních památek, 

centrum města je od roku 1990 prohlášeno 

městskou památkovou zónou.

Dominantou města je kostel sv. Jiljí. Původně 

románský kostel z 1. poloviny 13. století prošel 

BŘEZEN
8. 3. 2018 / Sokolovna, kinosál, 20:00 h. / Žalman & Spol. / 

Na hudební sezónu 2018 se skupina Žalman & Spol. při-

pravovala prakticky celý předcházející rok. Po nedávných 

oslavách životního jubilea Pavla Lohonky se kapela chystá 

v roce 2018 připomenout skutečnost, že Žalman už 50 let 

brázdí vodami české folkové scény, přičemž těší publikum 

svým hlasem a zejména stále novými svěžími texty. 

Vstupné v předprodeji 220,- Kč, na místě 260,- Kč

17. 3. 2018 / zámecké konírny / Ochutnávka jihomorav-

ských vín

DUBEN
30. 4. 2018 / zámecké nádvoří / Tradiční pálení 

čarodějnic

KVĚTEN
25. 5. 2018 / zámecké nádvoří / Festival Miroslava 

Kratochvíla

31. 5. 2018 / Pogo bar / Laura Holland & Matt Bullard 

Band (GB/CZ) / Laura Holland je výjimečná, kritikou 

i posluchači uznávaná britská bluesová a R&B zpěvačka. 

Do České republiky přijede Laura se svým dvorním 

kytaristou Mattem Bullardem a podpoří ji česká rytmická 

sekce – basák Matěj Černý a bubeník Tomáš Hobzek.

ČERVEN
1. 6. 2018 / letní koupaliště / Zahájení sezóny letního 

koupaliště 

2. 6. 2018 / zámecké nádvoří / Řemeslnický jarmark

15. 6. 2018 / letní kino/ Michal David – Open Air Tour 

2018 / speciální host: Markéta Konvičková

SRPEN
17.–19. 8. 2018 / zámecké nádvoří a kostel sv. Jiljí / Mezi-

národní hudební festival Václav Hudeček a jeho hosté

ZÁŘÍ
polovina září 2018 / zimní stadion / Zahájení Městské 

ligy v hokeji

ŘÍJEN
20. 10. 2018 / zámecké nádvoří, nám. Míru, Purcnerova 

ul. / Císařské posvícení

LISTOPAD
17. 11. 2018 / nám. Míru / Lampiónový průvod, oslavy 

Dne boje za svobodu a demokracii

PROSINEC
konec roku / Rozsvícení vánočního stromu, zpívání 

u jesliček, adventní koncerty, vánoční koncerty

v 17. a 18. století barokními úpravami. Oltářní 

obraz sv. Jiljí namaloval v roce 1851 malíř Ignác 

Dullinger. Nejstarší památkou ve městě je 

původně románská rotunda na jihovýchodní 

straně kostela. Stavba válcovitého tvaru 

pochází zřejmě ze 13. století. V 18. století byla 

přeměněna na podvojnou kapli sv. archanděla 

Michala. Kostel sv. Jiljí dále sousedí s barokně 

klasicistním zámkem ze 17. století, který 

nechal vystavět z radnice a čtyř měšťanských 

domů Jindřich Rudolf Schaumburk. Interiéry 

a dispozice zámku jsou převážně renesančního 

a barokního původu. V budově zámku a v 

budově bývalých mastných krámů je umístěno 

Muzeum řemesel, které zachycuje historii 

zaniklých a zanikajících městských řemesel. 

Jsou zde umístěny také archeologické nálezy 

z Moravskobudějovicka a další exponáty 

z historie města od nejstarších dob až do roku 

1945. Ve zmíněných masných krámech se nalézá 

stálá expozice venkovských řemesel. Objekt 

je podkovovitého půdorysu s půlkruhovitě 

zaklenutým vjezdem. Od roku 1839 se zde 

nachází celkem 12 masných krámů.

V centru města stojí několik architektonicky 

hodnotných staveb měšťanských domů ze 14. 

a 15. století. Měšťanský dům č.p. 32 je pozdně 

gotický objekt s dvoudílným barokním průčelím 

a dvěma volutovými štíty. K významným 

stavbám patří také budova radnice na náměstí 

Míru č.p. 31. Její výstavba je renesanční, včetně 

dvorních křídel, dílčí zásahy jsou klasicistní. 

Další hodnotnou stavbou je na Purcnerově ulici 

dům s cimbuřím a s nárožním renesančním 

arkýřem č.p. 60. Jádro domu je středověké, 

pozdější renesanční podobu překryla gotizující 

úprava z 19. století. Fasádní sgrafi to je možné 

zhlédnout ve dvoře objektu. 

Na konci 19. století byl postaven Národní dům, 

nynější sídlo Městského kulturního střediska 

Beseda, kde probíhá většina kulturních akcí. 

Provozní doba mimo sezónu (září – květen):

Pondělí – Pátek 09:00 – 16:00 

Polední pauza  12:00 – 13:00

Provozní doba v sezóně (červen – srpen):

Pondělí – Pátek 09:00 – 16:00

Polední pauza 12:00 – 13:00

Sobota – Neděle 10:00 – 14:00

Z důvodu rekonstrukce MKS 

Beseda TIC dočasně na adrese:

nám. Míru 25

676 02 Moravské Budějovice

Tel.: 603 207 511, 603 204 467

E-mail: tic@besedamb.cz

Veškeré informace k programu kulturních akcí 

naleznete na: www.besedamb.cz

Změna programu vyhrazena.

TURISTICKÉ INFORMAČNÍ CENTRUM

Hrotovice

HROTOVICE

Leží 20 km jihovýchodně od Třebíče na jižním 

okraji Českomoravské vrchoviny. Město má 

katastrální výměru 2 887 ha a necelých 1800 

obyvatel.

Na místě dnešního města existovaly již 

v pravěku dvě osady, což dokazuje několik 

nálezů charakteristických jednak pro neolitickou 

kulturu a lineární keramiku a dále pro mladší 

moravskou malovanou keramiku. Není však 

známo, jak dlouho osady existovaly, ani jakým 

způsobem zanikly.

Zakladatelem nové vesnice byl zřejmě Dětřich 

Th eodorocus Hrut, jehož jméno se vyskytuje 

na nejstarších listinách, mimo jiné na listině 

krále Přemysla Otakara I. z roku 1202 

a na zakládající listině Oslavanského kláštera 

z roku 1228. Po zakladateli dostala vesnice název 

Hrutovici, nyní Hrotovice.

Dominantu města tvoří zámek, který byl 

v renesančním slohu postaven koncem 16. století 

na místě středověké tvrze. Dnešní podobu 

získal v první třetině 18. století, kdy byl celkově 

přestavěn a barokně upraven. Čtvercové nádvoří 

DUBEN
10. 4. 2018 / Společenský sál ZUŠ, 17:00 / Vítání jara

21. 4. 2018 / Nám. 8. května 1, 8:00 / Jarní jarmark 

KVĚTEN
5. 5. 2018 / Nádvoří zámku, 8:00 / Hrotovická dvacítka

8. 5. 2018 / Nám. 8. května 1, 20:00 /  Vzpomínková akce 

k osvobození republiky - pietní vzpomínka u památníku 

padlých / Ohňostroj

ČERVEN
9. 6. 2018 / Zahrada MŠ Hrotovice, 14:00 / Den dětí

9. 6. 2018 / Nádvoří zámku, 17:00 / Město v opeře / 

Koncert Lenky Ďuricové Cafourkové a jejích hostů 

má v přízemí otevřené arkády, v zámecké kapli 

je zachována fresková výzdoba. 

 V dnešní době slouží zámek výhradně 

ke komerčním a bytovým účelům, je také sídlem 

Městského úřadu. Nejstarší budovou ve městě 

je původně románský kostel svatého Vavřince, 

který byl v polovině 14. století goticky přestavěn 

a ve druhé polovině 17. století upraven barokně. 

Ze staré stavby jsou nyní dochovány pouze 

hlavní zdi. 

Nejvýznamnějšími hrotovickými rodáky jsou 

malíř František Bohumír Zvěřina a akademik 

Silvestr Prát. Kamenný kříž přímo uprostřed 

náměstí a na čelní straně zámku pomník jsou 

připomínkami tragédie z 8. 5. 1945, která 

se nesmazatelně zapsala do historie Hrotovic. 

Shodou nešťastných náhod zde v poslední 

den války zemřelo 114 hrotovických občanů 

a 36 sovětských vojáků.

Asi 4 km jižně od Hrotovic leží zaniklá 

středověká ves Mstěnice s tvrzí, poprvé 

v písemných pramenech zmiňovaná v roce 1393. 

Ves byla zničena v roce 1468 uherským vojskem 

krále Matyáše při tažení na Třebíč. 

V poválečné době se nejvíce změnila tvář 

Hrotovic. Byly realizovány rozsáhlé stavební 

akce, které příznivě ovlivnily život občanů, 

stejně jako od poloviny 70. let minulého 

století výstavba blízké Jaderné elektrárny 

Dukovany. Další velký rozvoj zaznamenaly 

Hrotovice v 90. letech minulého století. 

Také v současné době je značná pozornost 

ze strany vedení města věnována dalšímu 

rozvoji, o čemž svědčí výrazné investice 

do infrastruktury, vzdělání, sportovního 

a kulturního vyžití.

15. 6. 2018 / U Dolního rybníka, 8:00–12:00 / Den 

prevence s Policií ČR

ČERVENEC
13. - 16. 7. 2018 / Sportovní areál / Kinematograf bratří 

Čadíků / letní kino

SRPEN
10. - 12. 8. 2018 / Hrotovická pouť 

10. 8. 2018 / Hřiště pod Sokolovnou, 20:00 / Pouťová 

zábava / se skupinou BAGR

10. 8. 2018 / U Dolního rybníka, 21:30 / Ohňostroj

11. 8. 2018 / Nám. 8. května 1, 8:00 / Pouťový jarmark

11. 8. 2018 / Hřiště pod Sokolovnou, 19:30, / Koncert / Václav 

Neckář a Bacily, 22:00 / Pouťová zábava / Skupina Credit

12. 8. 2018 / Nádvoří zámku, 19:00 / Pouťová veselice / 

BOJANÉ

18. 8. 2018 / Nádvoří zámku, 8:00 / Partyzánský pochod 

25. 8. 2018 / Město Hrotovice, 8:00 / Hrotovický koločas 

aneb jízda historických vozidel do vrchu

ZÁŘÍ
8. 9. 2018 / Sportovní areál, 13:00 / Hrotovicko tančí / 

Přehlídka tanečních souborů, Host SEBASTIAN

22. 9. 2018 / Nám. 8. května 1, 9:00 / Běh městem 

Hrotovice / Pojďme si všichni zaběhat

29. 9. 2018 / Dolní rybník, 8:00 / Rybářský piknik

LISTOPAD
24. 11. 2018 / Nám. 8. května 1, 8:00 / Podzimní jarmark 

PROSINEC
2. 12. 2018 / Kostel sv. Vavřince, 17:00 / 1. adventní 

koncert / Soubor Klokočí z Koněšína

3. 12. 2018 / Prostranství u autobusového nádraží, 16:00 / 

Rozsvícení vánočního stromu

5. 12. 2018 / Nádvoří zámku, 16:30 / Setkání s Mikulá-

šem a čerty

9. 12. 2018 / Kostel sv. Vavřince, 17:00 / 2. adventní 

koncert / Lenka Cafourková Ďuricová a její hosté

16. 12. 2018 / Společenský sál, 17:00 / 3. adventní 

koncert / Dechová hudba Túfaranka

23. 12. 2018 / Společenský sál, 17:00 / 4. adventní koncert 

/ Žáči a učitelé ZUŠ Hrotovice

31. 12. 2018 / Zámek Hrotovice / Rozloučení s rokem 2018

MUZEUM HROTOVICKA

V říjnu letošního roku bude otevřeno Muzeum 

Hrotovicka, jehož součástí bude i nové IC. 

Expozice tohoto muzea je výhradně navázaná 

na místní historii, je zde připraveno několik 

úrovní prohlídky, od hravé (interaktivní hra, 

focení v atelieru, nápodoba dílny, kino) až velmi 

informativní (originální exponáty, virtuální 

archiv). Převažujícím tématem je prezentace 

množství hmotných exponátů, s výraznou 

podporou technických prostředků (audio, video, 

PC) na rozšíření souvislostí.
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Více informací na www.meksmk.cz, www.mkrumlov.cz

Dukovany

DUKOVANY – OBEC, KDE TO ŽIJE

Obec Dukovany dala název nedaleké Jaderné 

elektrárně Dukovany. V této malebné a klidné 

vesnici stojí za zhlédnutí kaple Nejsvětější trojice 

z roku 1689 a také původně raně gotický kostel 

sv. Václava, který je dominantou obce. V kostele 

jsou zrestaurovány zbytky bohaté freskové výzdo-

by ze 13. století. V obci se nachází zámek, který 

byl v roce 1790 přestavěn na pozdně barokní 

s klasicistními prvky. Dva velké zámecké sály 

jsou zdobeny freskami významného moravského 

pozdně barokního malíře Josefa Winterhaldera. 

V zámku se můžete občerstvit ve vynikající 

restauraci a také s průvodcem nahlédnout do 

zrekonstruovaných pokojů. Součástí zámeckého 

areálu je rozsáhlý anglický park s desítkami druhy 

dřevin, který rozhodně stojí za vidění. 

V okolí Dukovan se nachází atraktivní přírodní 

lokality ideální pro turistiku. Milovníci přírody 

jistě ocení přírodní park Rokytná, kaňonovitý tok 

řeky Jihlavy i vzdálenější přírodní rezervaci Údolí 

Oslavy a Chvojnice. Poblíž obce se nacházejí zří-

ceniny středověkých hradů Rabštejn a Templštýn.

Podívejte se na:

www.obecdukovany.cz, www.zamekdukovany.cz

DUBEN
duben / Čistá Vysočina / Společný úklid obce

30. 4. 2018 / Pálení čarodejnic / sraz v 17:00 u hasičské 

zbrojnice 

KVĚTEN
19. 5. 2018 / 12. ročník turistického pochodu v okolí 

Dukovan / Cestičky kolem Dukovan

25.–26. 5. 2018 / Krojovaná pouť / 9:00 NE - průvod 

od kostela sv.Václava, 9:30 mše svatá u kaple Nejsvětější 

Trojice, 10:30 zvaní stárků na zavádění, 16:00 krojované 

zavádění na sokolské louce, celý den hraje dechová hudba 

SLOVÁCKÁ KAPELA R. HORŇÁČKA

ČERVEN
červen / Rybářské závody pro děti / Dukovanská šupina

23. 6. 2018 / XII. ročník fotbalového turnaje v malé 

kopané / Memoriál Michala Makovce

24. 6. 2018 / O pohár starosty obce / Fotbalový turnaj žáků

SRPEN
24. 8. 2018 / Rozloučení s prázdninami / Zábavné 

odpoledne pro děti / Zámecký park, 17:00 - 19:00 

ZÁŘÍ
září / Divadlo / Představení ochotníků z Hlíny

září / Chovatelská výstava

ŘÍJEN
říjen / Drakiáda / Staré fotbalové hřiště

LISTOPAD
17. 11. 2018 / VIII. Zabijačkové hody a IV. dukovanský 

košt pálenek

PROSINEC
2. 12. 2018 / Rozsvícení vánočního stromu / před ZŠ, 17:00

5. 12. 2018 / Mikulášská nadílka / Zámecké nádvoří, 17:00

prosinec / Vánoční koncert / na zámku

Moravský Krumlov
Město s necelými šesti tisíci obyvateli najdete asi 

30 km jihozápadně od Brna v  kotlině krumlov-

ských slepencových skal a řeky Rokytné. Meandr 

řeky sehrál roli jak v poloze města, tak i v jeho 

jménu „krumm = křivý“.

Původní středověký hrad byl v 16. století za pánů 

z Lipé přestavěn na renesanční zámek, který se 

téměř na tři století stal sídlem sekundogenitu-

ry knížecího rodu Lichtenštejnů. V 17. století 

bylo krumlovské panství povýšeno na knížectví 

a město neslo krátce název  Liechtenstein.

V roce 2016 koupilo zámecký areál město 

Moravský Krumlov a pokračuje v postupné ob-

nově zámeckých prostorů s vizí ZÁMEK ŽIJE!

Od roku 2015 je v opravených částech zámku 

ve spolupráci s Museem Kampa přístupná stálá 

expozice - Význačná díla ze sbírky Jana a Medy 

Mládkových. V návštěvnické sezoně si zde mů-

žete prohlédnout i další výstavy v Rytířském sále 

a zámecké kapli.

K zajímavým památkám v centru města patří Kní-

žecí dům s galerií a muzeem, kostel Všech svatých, 

Lichtenštejnská hrobka a kostel sv. Bartoloměje 

s bývalým klášterem, dnes sídlo radnice. Typickou 

dominantu představuje kaple sv. Floriána, z návrší 

uvidíte naše město a okolní krajinu jako na dlani.  

Rozmanitá blízká příroda láká  k pěším či cyklis-

tickým výletům kolem řeky Rokytné a do Národní 

přírodní rezervace „Krumlovsko-rokytenské 

slepence“ s naučnou stezkou. K letnímu osvěžení 

můžete využít areál koupaliště a po celý rok si za-

hrát discgolf v zámeckém parku.

Rádi Vás přivítáme rovněž na některé z akcí ve 

městě, jistě si vyberete z pestré nabídky kulturní-

ho a sportovního kalendáře. Přejeme příjemné 

zážitky.

KVĚTEN
6. 5. 2018 / Kaple sv. Floriána / Floriánská pouť

11. 5. 2018 / Přírodní areál / Vrabčák - rockový festival

13. 5. 2018 / Zámecká kaple / Pocta Alfonsi Muchovi - 

koncert

27. 5. 2018 / Zámecká kaple / Setkání pěveckých sborů

ČERVEN
5. a 19. 6. 2018 / Zámek / Mezinárodní hudební festival 

CONCENTUS MORAVIAE - koncerty 

16. 6. 2018 / Zámecké nádvoří / Pivní slavnosti

22. a 23. 6. 2018 / Zámek / BEZGESTFEST - divadelní 

festival 

ČERVENEC
21. 7. 2018 / Zámecké arkádové nádvoří / nejen Kamelot 

na zámku – malý hudební festiválek

SRPEN, ZÁŘÍ
3. - 5. 8. 2018 / Areál Vrabčí hájek / Djembe marathon – 

festival africké hudby 

17. - 19. 8. 2018 / Zámecký park / Rock Heart - rock-

metalový festival

23. - 25. 8. 2018 / Zámek / BIOFEST – letňák na konci 

prázdnin 

30. 8 - 2. 9. 2018 / Moravský Krumlov, obce regionu 

a Třebíčska / Malý festival Loutky

8. 9. 2018 / Zámecké nádvoří / Tři sestry - koncert

22. 9. 2018 / Zámecké nádvoří / Krumlovské 

burčákobraní

PROSINEC
1. 12. 2018 / Nám. T.G.Masaryka / Pohádkové Vánoce

Více informací na www.meksmk.cz, www.mkrumlov.cz

Jaroměřice nad Rokytnou

JAROMĚŘICE NAD ROKYTNOU

Město Jaroměřice nad Rokytnou se nachází na 

jihozápadní Moravě, vzdálené 13 km od Třebíče. 

V současné době zde žije téměř 4 200 obyvatel. 

Historické jádro města bylo prohlášeno měst-

skou památkovou zónou. 

Dominantu města tvoří zámek přezdívaný mo-

ravské Versailles. Řadí se mezi jednu z nejna-

vštěvovanějších památek Vysočiny. Svého roz-

květu zámek dosáhl v době vrcholného baroka. 

Nejvýznamnějším jaroměřickým rodem byli 

Questenberkové, z nichž se nejvíce proslavil 

hrabě Jan Adam. Jeho zámecká kapela před-

stavovala ve své době jedno z nejslavnějších 

hudebních těles v českých zemích. V současné 

době zámek spravuje Národní památkový 

ústav. Na trase A jsou k vidění nejen hraběcí 

apartmány, ale také taneční sál, římské lázně 

či sala terrena. Trasa B je zařízena ve stylu hos-

tinských společenských pokojů, kde návštěvní-

ci naleznou také jídelnu s kuchyní. 

Po obou březích říčky Rokytné se rozkládá 

zámecký park se dvěma slepými rameny, která 

utvářejí umělý ostrov. Rozsáhlá část parku 

je v anglickém stylu, druhá část je ve stylu 

francouzském. Návštěvníkům je zahrada volně 

přístupná. 

Další významnou barokní památkou je přilehlý 

chrám sv. Markéty. Kostel je východně situo-

ván, jeho loď má tvar mírné elipsy. Autorem 

freskové výzdoby v lodi kostela je malíř Karel 

František Töpper. Chrám sv. Markéty patří 

i mezi jednu z prohlídkových tras zámku. 

DUBEN 
7. 4. 2018 / Kulturní dům Ratibořice, 17:00 / One man 

show Miroslava Donutila

20. 4. 2018 / Kulturní dům Ratibořice, 19:00 / Koncert 

Petra Koláře v rámci turné Jednou nebe zavolá

KVĚTEN
26. 5.–2. 6. 2018 / Týden dětí 

27. 5. 2018 / Zámecký park, 14:00 / Pohádková cesta 

zámeckým parkem

SRPEN
4.–18. 8. 2018 / Státní zámek / 20. ročník Mezinárodní-

ho hudebního festivalu Petra Dvorského

12. 8. 2018 / Odpočinková zóna, 10:00 / Tradiční jaromě-

řické posvícení

12. 8. 2018 / Odpočinková zóna, 18:00 / Koncert Vlasty 

Horvátha

ZÁŘÍ
7.–29. 9. 2018 / Špitál / Výstava Přátelství Otokara Bře-

ziny a Františka Bílka doplněna výtvarnými pracemi 

z publikace Koukej, Březino aneb Když ruce básní

15. 9. 2018 / Státní zámek, 9:00 / Mezinárodní 

sympozium Otokar Březina 2018

ŘÍJEN
4. 10.–2. 11. 2018 / Špitál / Výstava Jaroměřice nad 

Rokytnou ve znamení osmiček

28. 10. 2018 / náměstí Míru, 15:00 / Oslavy ke vzniku 

samostatného československého státu

LISTOPAD
2. 11. 2018 / nám. Míru, 17:00 / Lampionový průvod

PROSINEC
7. 12. 2018 / sál Lidového domu, 17:00 / Vánoční koncert 

Františka Nedvěda s kapelou Tie Break

K Jaroměřicím nad Rokytnou neodmyslitelně 

patří i básník Otokar Březina. Muzeum 

Otokara Březiny je nejstarší literární muzeum 

na Moravě. Přízemní prostory muzea jsou 

využity pro účely studijní knihovny a expozici 

k historii muzea a Společnosti Otokara 

Březiny, jež jsou významným svědectvím 

historie. V prvním patře muzea se nachází 

zachovalý byt, v němž básník pobýval. 

Návštěvníci Jaroměřic nad Rokytnou mohou 

zavítat také do turistického informačního 

centra, které je umístěno v barokní budově 

Špitálu s kaplí sv. Kateřiny. V prostorách 

má návštěvník možnost zhlédnout zajímavé 

výstavy nebo si odpočinout v bylinkové 

zahrádce. Pro širokou veřejnost jsou zde 

pořádány tematicky zaměřené přednášky 

a besedy, které probíhají v rámci Klubu seniorů 

nebo Klubu přátel historie. 

DALŠÍ ZAJÍMAVÁ MÍSTA: 

Odpočinková zóna, koupaliště, dětské do-

pravní hřiště, tenisové kurty, fotbalové hřiště, 

víceúčelová hřiště, dětská hřiště. 

Turistické informační centrum - Špitál

F. V. Míči 726

675 51 Jaroměřice nad Rokytnou

Tel.: 775 547 522

mks@jaromericenr.cz, www.jaromericenr.cz

Turistické informační centrum 

- Radnice

nám. Míru 2

675 51 Jaroměřice nad Rokytnou

Tel.: 568 408 028

Veškeré informace k programu kulturních 

a společenských akcí naleznete 

na www.jaromericenr.cz
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Náměšť nad Oslavou
26. 5. 2018 / Start u sokolovny

Turistický pochod Nejen Praha – Prčice také Náměšť 

– Čučice

26. 5. 2018 / Školní hřiště ZŠ Komenského

Volejbalový turnaj „O pohár Magdalenky“

30. – 31. 5. 2018 / Zámecký park

Dětské dny se společností Pěnkavův dvůr

ČERVEN
červen 2018 / Přírodní areál „Farní zahrada“ / 

Náměšťfest – křesťanský festival / Hudba, scénky, 

besedy, dílny, radost, pohoda … 

2. 6. 2018 / Řeka Oslava / Oslaviáda

2. 6. 2018 / Zámecká knihovna

Koncert absolventů ZUŠ Náměšť nad Oslavou

4. – 15. 6. 2018 / Výstavní síň Staré radnice / Výstava ZUŠ

6. 6. 2018 / Zámecká knihovna / Concentus Moraviae 

8. 6. 2018 / Zámecká jízdárna

Divadelní představení: Doktor v nesnázích

18. 6. 2018 / Zámecká jízdárna / Concentus Moraviae 

19. 6. 2018 / Sokolovna, Zámecká jízdárna / Akademie ZUŠ

24. 6. 2018 / Zámecký park, 14:00 / Cesta pohádkovým lesem

30. 6. 2018 / Start u sokolovny / Náměšťský bloudil

Orientační bodovací závod dvojic. 

ČERVENEC
6. – 7. 7. 2018 / Státní zámek

Noční prohlídky zámku s divadlem Exulis

21. – 22. 7. 2018 / místo konání bude určeno / Anenská pouť

28. 7. – 4. 8. 2018 / Zámecký areál

33. ročník festivalu Folkové prázdniny

Večerní koncerty v zámeckém parku, výstavy, dílny, 

semináře, workshopy a mnoho dalšího.

SRPEN
12. 8. – 30. 9. 2018 / Galerie 12, Kaštanová 12

Výstava: Zdena Höhmová / obrazy

17. – 18. 8. 2018 / Státní zámek

Noční prohlídky zámku s divadlem Exulis

25. 8. 2018 / Státní zámek

Noční prohlídky: Hradozámecká noc

ZÁŘÍ
7. 9. 2018 / Zámecké nádvoří

Cesta za pokladem Náměšťského purkmistra

8. 9. 2018 / Sportovní areál Hájek

Sportovní den Služeb města Náměště nad Oslavou

8. – 9. 9. 2018 / Zámek v Náměšti nad Oslavou

Oživený zámek / Netradiční prohlídky zámku.

8. – 9. 9. 2018 / Kaple sv. Anny, kostel sv. Jana Křtitele, 

hrobka Haugwitzů, zámek Náměšť nad Oslavou

Dny evropského kulturního dědictví

září 2018 / Zámecká jízdárna / Divadelní představení: 

Šest tanečních hodin v šesti týdnech

Hraje: Chantall Poullain a Martin Kraus

15. 9. 2018 / Zámecká knihovna / 28. Zámecký koncert

22. 9. 2018 / Okolí kostela, 9:00 – 12:00 / Jablkobraní, 

aneb, co se nám letos urodilo / Přehlídka výpěstků 

z Náměště a okolí.

22. 9. 2018 / Jedov / Motokros Jedovské stráně

29. 9. 2018 / start na Masarykově náměstí / Fichtelcup 

enduro 2018

ŘÍJEN
I. polovina října 2018 / Kopec nad vlakovým nádražím

Drakiáda

LISTOPAD
9. 11. 2018 / Divadelní představení: Ani o den dýl

PROSINEC
1. 12. 2018 / Masarykovo nám.

Pod vánočním stromem

Přijďte s námi oslavit příchod adventu.

1. – 2. 12. 2018 / Galerie 12, Kaštanová 12

Vánoční výstava

2. 12. 2018 / Zámecká knihovna

Zámecký adventní koncert

8. – 9. 12. 2018 / Galerie 12, Kaštanová 12

Vánoční výstava

15. – 16. 12. 2018 / Galerie 12, Kaštanová 12

Vánoční výstava

22. 12. 2018 / Galerie 12, Kaštanová 12

Vánoční výstava

LEDEN
5. 1. 2019 / Tříkrálový průvod / Průvod Tří králů a lidu 

prostého do Betléma směřujícího.

NÁMĚŠŤ NAD OSLAVOU

Malebné město Náměšť nad Oslavou se roz-

kládá po obou březích řeky Oslavy, na spojnici 

mezi Brnem a Třebíčí. 

Náměšť nad Oslavou vznikla jako původní 

trhová osada u brodu přes řeku Oslavu. Te-

prve v roce 1335 jsou doloženi jako vlastníci 

náměšťského hradu a panství páni z Lomnice. 

Tehdy se Náměšť stala poddanským městeč-

kem spravovaným vrchností. Od nepaměti 

měla Náměšť právo dvou výročních trhů 

a řadu dalších privilegií. Nejvýznamnějšími 

vlastníky v době předbělohorské byli Že-

rotínové, za kterých došlo k hospodářskému 

a kulturnímu rozvoji obce. Další významný 

rod, který podstatně ovlivnil vývoj města, byli 

Haugwitzové, kteří se stali majiteli panství 

v roce 1752. V roce 1850 se stala Náměšť síd-

lem soudního okresu a v roce 1923 byla pový-

šena na město. Náměšť nad Oslavou je od roku 

2003 sídlem správního úřadu III. stupně, který 

spravuje jeden z 15 územních celků, 

ze kterých je Kraj Vysočina sestaven. Nedale-

ko od města se nachází strategické vojenské 

letiště. Historickými dominantami města jsou 

renesanční zámek, který je Národní kulturní 

památkou a kamenný most přes řeku Oslavu 

s 20 barokními sochami, který je památkově 

nejvýznamnější mostní stavbou na Moravě. 

Městské centrum nese statut Městská památ-

ková zóna. Dalšími významnými historic-

kými památkami města jsou Kostel sv. Jana 

Křtitele, barokní špitálek s kaplí sv. Anny 

a Hrobka Haugwitzů, posledních majitelů 

náměšťského panství. V prostorách Staré 

radnice na Masarykově náměstí se nachází 

Městské muzeum se dvěma stálými expozice-

mi – Atelier náměšťského fotografa Ondřeje 

Knolla a Pa-

pírníkova tis- kárna, 

Galerie a Informač- ní centrum. 

V bezprostřední blízkosti zámku se nachází 

Galerie 12, kde se pořádají autorské výstavy 

českých i zahraničních umělců.

Turisty velmi vyhledávaná je Divoká Oslava, 

část řeky s téměř nedotčenou přírodou pod 

městem, která je součástí Přírodní rezervace 

Údolí Oslavy a Chvojnice. Lákavé turistické 

cíle jsou také park a obora, které bezprostřed-

ně dotvářejí panorama zámku. 

Okolí Náměště je protkáno řadou cyklo-

tras, z nichž nejzajímavější je Mlynářská 

stezka vedoucí z Nového Města na Moravě 

do Rakouska, a kromě toho nabízí i spoustu 

možností k výletům jako je např. Dalešická 

přehrada, Rozhledna Ocmanice, Hadcová 

step u Mohelna, Památník a muzeum kralické 

tiskárny, Rozhledna Babylon, Vlčí kopec.

Mezinárodně ceněnou a vyhledávanou 

akcí jsou Folkové prázdniny, festival hud-

by, tvůrčích dílen, workshopů a seminářů, 

který se koná každoročně poslední týden 

v červenci. Festival vážné hudby Concentus 

Moravie a zářijový Zámecký koncert navazují 

na bohatou tradici zámeckých koncertů z mi-

nulých století. Oživený zámek v září přiláká 

návštěvníky na netradiční prohlídky historic-

kých prostor náměšťského zámku. Trampové 

navštěvují Náměšťskou placku, květnovou 

soutěž amatérských trampských skupin. Regi-

onální olympiáda dětí a mládeže, Junior Day 

a Oslavi- áda – jízda netradičních 

plavidel po řece Oslavě jsou akce, 

které se cyklicky opakují 

jednou za tři roky.

ÚNOR
2. 2. 2018 / Sokolovna

Divadelní představení: Zakázané uvolnění

10. 2. 2018 / Sokolovna / XXIV. Náměšťský ples

17. 2. 2018 / Sokolovna / Dětský maškarní karneval

DDM

BŘEZEN
12. – 15. 3. 2018 / Sokolovna / Dětský jarní bazar / 

Český svaz žen

17. 3. 2018 / Sokolovna

Charitativní ples Domov bez zámku

23. 3. 2018 / Sokolovna

Divadelní představení: Milena má problém 

DUBEN 
7. 4. 2018 / Sokolovna

Divadelní představení pro děti: Nosáčkova dobro-

družství

7. 4. 2018 / Sokolovna

Šachový turnaj mládeže „O velikonočního beránka“

7. 4. 2018 / Start od 9:00 do 10:00 u kostela / Od křížku 

– ke křížku / Velikonoční pochod okolím Náměště 

a údolím řeky Oslavy.

21. – 24. 4. 2018 / Státní zámek / Chovatelská přehlídka 

trofejí

30. 4. 2018 / Areál u sokolovny / Slet čarodějnic

KVĚTEN
4. – 6. 5. 2018 / Start u kamenného mostu

Zámecký vrch MANN FILTER 2018

Mezinárodní závody soudobých a historických automo-

bilů do vrchu.

10. 5. 2018 / Zámecká knihovna

Koncert projektu Děti dětem

12. 5. 2018

ITMS Plast Náměšťský Cyklomaraton

12. 5. 2018 / Na-Bu-Ko + Kola pro Afriku / Cyklotu-

ristický den Náměšť-Budišov-Koněšín. Časy a místa 

startů budou upřesněna. Současně v místech startů bude 

probíhat sbírka starých kol pro charitativní projekt „Kola 

pro Afriku“. 

13. 5. 2018 / Přírodní areál „Farní zahrada“, 14:00 – 17:00 

/ Maminkám k svátku / Program pro maminky, babičky, 

tetičky, chůvy a všechny, kteří obětují svůj čas a lásku 

výchově příštích generací.

13. 5. – 8. 8. 2018 / Galerie 12, Kaštanová 12

Výstava: Jiří Slíva / grafi ka

14. – 20. 5. 2018 / Výstavní síň

Výstava prací žáků ZŠ Husova

18. 5. 2018 / Zámecká jízdárna

Michalovi mazlíčci – program pro děti s Michalem 

Nesvadbou z Kouzelné školky

19. 5. 2018 / Zámecká jízdárna, 18:00

XLVIII. Náměšťská placka

Soutěž amatérských trampských skupin.

24. 5. 2018 / Neobvyklá místa v Náměšti / ZUŠ OPEN

26. 5. 2018 / Masarykovo náměstí / Farmářské trhy

26. 5. 2018 / Letiště

Den otevřených dveří letiště Náměšť nad Oslavou

kými památkami města jsou Kostel sv. Jana

Křtitele, barokní špitálek s kaplí sv. Anny 

a Hrobka Haugwitzů, posledních majitelů

náměšťského panství. V prostorách Staré

radnice na Masarykově náměstí se nachází 

Městské muzeum se dvěma stálými expozice-

mi – Atelier náměšťského fotografa Ondřeje 

onální olympiáda dětí a mládeže, Junior Day 

a Oslavi- áda – jízda netradičních 

plavidel po řece Oslavě jsou akce, 

které se cyklicky opakují

jednou za tři roky.

26. 5. 2018 / Start u sokolovny

Turistický pochod Nejen Praha – Prči

– Čučice

26. 5. 2018 / Školní hřiště ZŠ Komensk

Volejbalový turnaj „O pohár Magdale

30. – 31. 5. 2018 / Zámecký park

Dětské dny se společností Pěnkavův d

ČERVEN
červen 2018 / Přírodní areál „Farní zah

Náměšťfest – křesťanský festival / Hud

besedy, dílny, radost, pohoda …

2. 6. 2018 / Řeka Oslava / Oslaviáda

2. 6. 2018 / Zámecká knihovna

Koncert absolventů ZUŠ Náměšť nad 

4. – 15. 6. 2018 / Výstavní síň Staré radn

6. 6. 2018 / Zámecká knihovna / Conce

8. 6. 2018 / Zámecká jízdárna

Divadelní představení: Doktor v nesn

18. 6. 2018 / Zámecká jízdárna / Conce

19. 6. 2018 / Sokolovna, Zámecká jízdárn

24. 6. 2018 / Zámecký park, 14:00 / Cesta 

30. 6. 2018 / Start u sokolovny / Náměš

Orientační bodovací závod dvojic. 

ČERVENEC
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www.cett.eu

CETT – Centrum environmentálních technik a technologií v Náměšti nad Oslavou
Podhradí 127 I Námešt nad Oslavou 675 71   tel.: +420 724 082 737  i info@cett.EU  

UBYTOVÁNÍ       i       KONGRES       i       VZDĚLÁVÁNÍ

WWW.CETt.eu

ZELENÉ 
LÁZNĚ

www.cett.eu

R
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Jemnice

KOSTEL SV. VÍTA +

PODZEMNÍ PROSTORY

Na východním okraji města je gotický 

kostel sv. Víta, který byl v 15. století součástí 

františkánského kláštera. V roce 2012 byly 

v kostele v rámci restaurátorských prací 

objeveny středověké nástěnné malby s námětem 

Koruna Panny Marie, která je ve všech ohledech 

výjimečnou památkou nástěnného malířství 

v českých zemích. Pod kostelem sv. Víta 

se nacházejí podzemní prostory. 

Otevřeno: červenec + srpen 2018

Út - Ne 9.00 - 12.00, 13.00 - 16.00

www.tic.jemnice.cz nebo tel.: 721 508 737

ZNAČENÉ TURISTICKÉ 

OKRUHY PO MĚSTĚ

Navštívit můžete celkem 3 značené 

okruhy – okruh královny Elišky, okruh 

sv. Víta a okruh sv. Jakuba. Jejich 

společným východiskem je informační 

centrum, kde také získáte podrobnou 

mapu k jednotlivým okruhům.

MUZEUM JEMNICE

Otevřeno: květen a září

So, Ne   9:00 – 12:00, 13:00 – 17:00

červen – srpen

Út – Ne   9:00 – 12:00, 13:00 – 17:00

Expozice: Dějiny Jemnice, Jemnický svět čaje 

a výstava Historie slavnosti Barchan.

VÝLETNÍ VLAK NA TRATI JEMNICE – 

MORAVSKÉ BUDĚJOVICE

Spolek pro veřejnou dopravu na jihozápadní Moravě 

zajišťuje příležitostné jízdy a letní prázdninový provoz 

vlaku na trati Jemnice – M. Budějovice.

Více informací a aktuální jízdní řád najdete 

na www.svd-jzm.cz, info@svd-jzm.cz 

nebo tel.: +420 724 256 182.

POHÁDKOVÁ STEZKA PANENSKÁ

Pohádková stezka je dlouhá 4 km a vede po lesních 

a asfaltových cestách v okolí obce Panenská (7 km 

od Jemnice). Setkáte se zde s různými pohádkovými 

postavami a prožijete kouzelná dobrodružství. 

Jedenácti zastaveními Vás provede malé, vnímavé, 

zvídavé a hravé Človíče. Stezka je celoročně 

přístupná, a to zdarma. Od roku 2017 je součástí 

i nová Hastrmanova ekostezka zaměřená na životní 

prostředí kolem nás. Stezku tvoří celkem 9 zastavení 

a zakončena je ekobludištěm.

Více informací 

na www.pohadkovastezka.panenska.cz 

nebo www.facebook.com/pohadkovastezka.

15. – 18. 6. 2018
www.barchan.cz

Husova 2, 675 31 Jemnice

Tel.: +420 721 508 737

E-mail: tic@mesto-jemnice.cz  Web: www.tic.jemnice.cz

TURISTICKÉ INFORMAČNÍ 

CENTRUM JEMNICE

PAINTBALL JEMNICE

Hřiště na paintball je umístěno v bývalém 

muničním skladu o rozloze 45.000 m2. Je tvořeno 

uměle a přírodně vybudovanými překážkami. 

Zapůjčení kompletního vybavení zajištěno. 

Více informací na tel.: +420 602 147 377 

www.paintball-jemnice.cz 

info@paintball-jemnice.cz.

KULTURNÍ AKCE

KVĚTEN
1. 5. 2018 / Jízda výletního vlaku SVD-JZM / Prvomájový 

vlak

26. 5. 2018 / Den dětí v Jemnici 

26. 5. 2018 / MTB O putovní pohár Barchanu / závody 

horských kol

ČERVEN
2. 6. 2018 / Večerníčkův pohádkový les - Panenská 

15. – 18. 6. 2018 / Historická slavnost Barchan

ČERVENEC, SRPEN
2. 7. 2018 / Jízda výletního vlaku SVD-JZM / Prázdnino-

vý výletní vlak

16. 7. 2018 / Jízda výletního vlaku SVD-JZM / Prázdni-

nový výletní vlak

30. 7. 2018 / Jízda výletního vlaku SVD-JZM / Prázdni-

nový výletní vlak

SRPEN
10. – 11. 8. 2018 / VIII. jemnická bitva v zámeckém 

parku 

13. 8. 2018 / Jízda výletního vlaku SVD-JZM / Prázdni-

nový výletní vlak

27. 8. 2018 / Jízda výletního vlaku SVD-JZM / Prázdni-

nový výletní vlak

ZÁŘÍ
1. 9. 2018 / Jízda výletního vlaku SVD-JZM - Třebelo-

vický táborák

1. 9. 2018 / HMB turnaj „O pohár královského města 

Jemnice 2018“

1. 9. 2018 / Loučení s mašinkou

ŘÍJEN
25. 10. 2018 / Dýňová stezka

LISTOPAD
3. 11. 2018 / Jízda výletního vlaku SVD-JZM / Lampio-

nový vlak

24. 11. 2018 / Včelařská výstava

PROSINEC
1. 12. 2018 / Jízda výletního vlaku SVD-JZM / Mikuláš-

ský vlak

ŽIDOVSKÝ HŘBITOV

Jelikož se hřbitov nalézá ve stejných místech jako 

na počátku existence židovské obce ve 14. století, 

patří bezpochyby k nejstarším židovským pohřebi-

štím na Moravě. Najdeme ho asi 200 metrů jihozá-

padně od židovské čtvrti, pod parkem Obůrkou. 

Židovský hřbitov je celoročně volně přístupný 

veřejnosti.

HISTORICKÁ SLAVNOST 

BARCHAN

V červnu, vždy po sv. Vítu, se v Jemnici koná 

Barchan, slavnost s tak trochu podivným 

názvem. Traduje se, že patří mezi nejstarší 

v Čechách a na Moravě. Prokazatelné 

je však pouze to, že se uskutečnila už v roce 

1713. Průběh oslav se měnil podle vkusu 

měšťanů. Nikdy se ovšem nezměnilo jádro 

celé slavnosti, kterým je běh čtyř poslů. 

Po celou dobu pak město žije jarmarkem 

a pouťovými atrakcemi. Připraven je také 

bohatý historický a kulturní program 

a tradiční nedělní pouť ke kostelu sv. Víta.  

Od roku 2013 je Běh o barchan zapsán 

v Seznamu nemateriálních statků tradiční 

lidové kultury ČR.

JEMNICE PATŘÍ DĚTEM – 

ČERVENEC 2018

3. 7. 2018 / Strašidelné podzemí – kostel sv. Víta

5. 7. 2018 / Výtvarné dílny pro děti 

10. 7. 2018 / Koupaliště patří námořníkům

12. 7. 2018 / Výtvarné dílny pro děti 

17. 7. 2018 / Jemnické dřevohrátky - zámek

19. 7. 2018 / Výtvarné dílny pro děti

26. 7. 2018 / Výtvarné dílny pro děti 

28. 7. 2018 / Výlet za človíčetem – pohádková stezka 

Panenská
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Police

POLICE

Obec Police se rozkládá na pahorkatině Čes-

komoravské vrchoviny v průměrné nadmořské 

výšce 425 m.. Polický katastr má v současné 

době 595 hektarů a v obci žije 335 obyvatel. 

Z hlediska přírodních podmínek lze obec 

zařadit do mírně pahorkatinné oblasti. Průmysl 

zde není příliš zastoupen, což také výrazně 

ovlivňuje pracovní příležitosti v obci.

Nejstarší zmínka o zdejším sídle pochází, dle 

dokladu z roku 1343. Na přestavbě zdejší tvrze 

do dnešní podoby zámku se podíleli v 16. stole-

tí Tavíkovští z Tavíkovic a v 17. a 18. století rod 

Berchtoldů z Uherčic. Do dějin zámku se pak 

nesmazatelně vepsal také šlechtický rod Segurů 

(19. století) a Wraždů z Kunvaldu.  Zámek Poli-

KONTAKTY:

Obec Police

Police čp. 1, 675 34 Police

Telefon: 568 445 056, IČ: 00290149

E-mail: urad@obec-police.cz 

www.obec-police.cz

KVĚTEN
12. 5. 2018 / Rybník Doubrava, 8:30 / Rybářské závody 

pro dospělé / Rybářský spolek Police

13. 5. 2018 / Trkač, 8:30 / Rybářské závody pro děti / 

Rybářský spolek Police

ČERVEN
23. 6. 2018 / Slavnostní otevření zámku Police a muzea 

Air Maršála RAF Karla Janouška, Mše v Hájku 

za padlé československé letce v RAF za 2. světové 

války, 100. Výročí založení Československa, 100. Výročí 

československého letectva

ČERVENEC, SRPEN
1. 7. - 31. 8. 2018 / Otevření Zámku Police a Muzea RAF 

pro veřejnost, otevření návštěvnického infocentra, prodej 

suvenýrů, prohlídkové trasy pro návštěvníky – zámek, 

muzeum RAF, výstava historických motocyklů, zámecká 

věž, noční prohlídky, koncerty, loutkové divadlo

27. 7. a 3. 8. 2018 / Letní kino v Polici / Dvojprogram, 

začátky v 21:15, hraje se za každého počasí pod stany 

(program na webu a fb  obce Police)

ZÁŘÍ
9. 9. 2018 / Poutní místo Hájek / Pouť / Pouťové atrakce 

u hasičovny

ŘÍJEN
5. 10. 2018 / ZŠ, MŠ, 18:00 / 9. Broučkiáda / Průvod 

broučků po obci

LISTOPAD, PROSINEC
25. 11. 2018 / ZŠ a MŠ Police, 14:00 / Vánoční prodejní 

výstava na zámku Police 

2. 12. 2018 / 1. Adventní neděle / Zpěv koled u vánočního 

stromu a betlému na návsi, Klub maminek 

9. 12. 2018 / 2. Adventní neděle / Zpěv koled u vánočního 

stromu a betlému na návsi, Klub maminek 

16. 12. 2018 / 3. Adventní neděle / Zpěv koled u vánočního 

stromu a betlému na návsi, Klub maminek 

23. 12. 2018 / 4. Adventní neděle / Zpěv koled u vánočního 

stromu a betlému na návsi, Klub maminek

24. 12. 2018 / 19:00 / Štědrovečerní průvod ovcí po obci

LEDEN
1. 1. 2019 / Ohňostroj u vánočního stromu na návsi, 0:30 

/ Silvestrovský ohňostroj

ce byl v roce 1945 zkonfi skován a od roku 1996 

je ve vlastnictví obce. V roce 2005 je každoroč-

ně otevřen pro veřejnost. Prostory později v 

baroku vyzdobil půvabným štukem Baldassar 

Fontana. Další památky – památník sv. Františ-

ka Xaverského, památník obětem 1. a 2. světové 

války, židovská synagoga a židovský hřbitov.

Obec zřizuje základní a mateřskou školu, 

zásahovou jednotku SDH a obecní knihovnu. 

V Polici působí aktivně několik organizací 

– SDH Police, Rybářský spolek, Myslivecký 

spolek, Fotbalový klub FC Police, Svaz včelařů 

a Klub maminek. Nejvýznamnější kulturní 

a společenskou akcí jsou rodácké sjezdy, které 

mají dlouholetou tradici. Jsou v intervalech pěti 

let a první byl již v roce 1964. Na štědrý večer 

již více jak 300 let prochází po obci průvod 

ovcí. Obec Police používá schválené symboly 

Parlamentem ČR od 18. 6. 1998. 

Police je zapojena do několika sdružení a aktiv-

ně se podílí na rozvoji celé obce, regionu a kraje 

po stránce životního prostředí, kultury, sportu, 

cestovního ruchu a infrastruktury. Z důvodu 

dochovaných kulturních památek je Police his-

torickou obcí a zároveň používá ve své činnosti 

moderní prvky dnešní doby.

MUZEUM RAF V POLICI 

Od roku 2017 je otevřená na zámku v Polici 

největší stálá expozice v ČR věnovaná našim 

letcům v Royal Air Force  (RAF).  Cílem všech 

partnerů, podporovatelů a sponzorů tohoto 

projektu je zprostředkovávat dnešní mladé 

generaci pozitivní vzory a morální odkaz čes-

koslovenských letců a dalších vojáků, kteří za 

druhé světové války bojovali proti fašismu.

Infocentrum zámek: Telefon: 568 445 033

E-mail: zamek.police@seznam.cz

Tipy na výlet

Jemnice - turistický okruh královny Elišky / Autor: Libor Dedera
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ZA DALEKÝMI ROZHLEDY

NAUČNÉ STEZKY

Tipy na výlet

Vyhlídky, věže a rozhledny skýtají ten nej-
krásnější pohled na scenérie zalesněných 
hřbetů Českomoravské vrchoviny, polí, 
rozkvetlých luk, údolí a meandrujících 
řek, staletých památek a život ve městech. 
Přijměte pozvání ke sdílení těchto krás.

ROZHLEDNA BABYLON (491 m n. m.)
je jednou z nejstarších rozhleden v České 
republice. Tuto kamennou rozhlednu 
nechal postavit v roce 1831 hrabě Jindřich 
Vilém Haugwitz pro potřeby zeměměři-
čů. Rozhledna měří 24,5 m a k vyhlídce 
s instalovaným dalekohledem vede více 
než 100 původních dubových schodů. Při 
dobrém počasí mohou návštěvníci obdivo-
vat široké okolí Českomoravské vrchoviny, 
Pavlovské vrchy a dokonce i Alpy.
www.obeckramolin.cz
GPS: 49.1271739N, 16.1487061E

Otevírací doba:
květen – září, so – ne: 13:00 – 17:00, 
mimo otevírací dobu je možná osobní 
dohoda s panem Odstrčilem 
na tel. č. 568 645 317.

ALTÁN GLORIET byl postaven v roce 1830 
hrabětem Jindřichem Vilémem Haugwit-
zem a patří ke stavbám loveckého zámeč-
ku Heinrichslust na Vlčím kopci. Původně 
sloužil k odpočinku a občerstvení lovců 
zdejšího panství. Jedná se o kruhový altán 
se stanovou střechou, který byl zvenčí 
omítnut hrubou omítkou z říčního písku 
a podrovnávka byla obložena oblázky. Al-
tán býval vybaven nábytkem a parketovou 
podlahou. Bohužel, se vybavení nedocho-
valo. Od altánu Gloriet a z dalších míst 
v jeho blízkém okolí je nezapomenutelná 
vyhlídka na hluboké údolí řeky Oslavy. 
Ke Glorietu vede turistická trasa (zelená) 
od zámečku na Vlčím kopci (nedaleko 
rozhledny Babylon) nebo z obce Zňátky. 
Pohodlně je dostupný z obce Sedlec.
http://zivpro.trebic.cz
GPS: 49.1627164N, 16.1656478E

Otevírací doba: volně přístupný

ROZHLEDNA U OCMANIC (428,8 m n. m.) 
stojí nedaleko od obce a zaujme svým ori-
ginálním tvarem, který připomíná indián-
ské tee-pee. Z rozhledny je pěkný výhled 
na obec Ocmanice a blízké okolí.
www.ocmanice.cz
GPS: 49.2277153N, 16.1175578E

Otevírací doba:
květen – září, denně do 20:00.

VĚŽ ZÁMKU POLICE je hranolová, má 
pět pater a patří ke goticko-renesanční-
mu zámku, který je jedním z nejvýznam-
nějších v Kraji Vysočina. Věž je součástí 
zámecké prohlídkové trasy.
www.obec-police.cz
GPS: 48.9658317N, 15.6278328E

Otevírací doba:
červenec – srpen, út–ne: 09:00–17:00. 

VĚŽ KOSTELA SV. STANISLAVA s bílou 
53,63 m vysokou věží je nepřehlédnutelnou 
dominantou města Jemnice. Věž je vidi-
telná ze širokého okolí. Jsou v ní umístěny 
zvony Jakub, Stanislav a Vít. Jejich jména 
byla vybrána podle patronů jemnických 
kostelů. Z ochozu umístěného ve výšce 
31 m je překrásný výhled do okolní krajiny.
www.tic.jemnice.cz
GPS: 49.0187397N, 15.5699350E

Otevírací doba:
po dohodě se správcem kostela

ROZHLEDNA MAŘENKA (711 m n. m.) 
stojí na vrcholu stejnojmenného kopce 
nedaleko obce Štěměchy. Unikátní stavba 
tvořená obvodovým kamenným pláštěm 
a kovovou konstrukcí schodiště s prvky 
ze dřeva je vysoká 31 m se 156 schody. 
Z vyhlídkového mola je za příznivé vidi-
telnosti možné dohlédnout na Pálavské 
vrchy a dokonce až na vrcholky rakous-
kých Alp. K rozhledně vede naučná stezka 
Mařenka. Výchozím místem naučné stezky 
je obec Dašov.
www.marenka.cz
GPS: 49.1707361N, 15.7030392E

Otevírací doba: celoročně 

ROZHLEDNA NA PEKELNÉM KOPCI (572 
m n. m.) je přístupná po značené stezce 
se začátkem v Třebíči. Rozhledna měří 
26,5 m a na vyhlídku vede 125 schodů. 
Architektonický návrh rozhledny vychází 
z kulturního dědictví Třebíče. Využívá 
jednoduché geometrické prvky na bazilice 
sv. Prokopa. Jejich opakování a násobe-
ní vytvořilo harmonický celek. Půdorys 
rozhledny vznikl pootočením čtverce jako 
analogie na symbol Davidovy hvězdy, 
která je geometricky tvořena pootočením 
dvou trojúhelníků. Rozhledná skýtá hezké 
výhledy na město a okolí.
www.visittrebic.eu
GPS: 49.1828561N, 15.8501983E

Otevírací doba: celoročně

ROZHLEDNA VODOJEM KOSTELÍČEK 
(480 m n. m.) stojí přímo nad městem 
Třebíč na Strážné hoře. Jedná se o ob-
jekt, který v minulosti sloužil k zásobo-
vání města pitnou vodou. V současné 
době je zde umístěna expozice vývoje 
třebíčského vodárenství. Z vyhlídky 
je jedinečná vyhlídka na Třebíč. 
www.visittrebic.eu
GPS: 49.2093850N, 15.8736336E

Otevírací doba:
duben a říjen: otevřeno o víkendech
10:00 - 16:00
květen - září: otevřeno každý den 
10:00 - 17:00

VĚŽ KOSTELA SV. MARTINA je díky výšce 
75 m nepřehlédnutelnou dominantou 
města Třebíč. Věž byla původně součás-
tí městského opevňovacího systému. 
Po dobytí města Uhry došlo k jeho obnově 
včetně věže. V rámci rozsáhlé přestavby 
počátkem 18. století byla věž propojena 

s děkanským kostelem sv. Martina a v prů-
běhu dalších staletí prošla věž i kostel dal-
šími stavebními úpravami. Zajímavostí jsou 
rozměry věžních hodin, kdy s průměrem 
ciferníku 5,5m a výškou číslic 60 cm se řadí 
mezi největší v Evropě.
www.visittrebic.eu
GPS: 49.2147872N, 15.8797617E

Otevírací doba:
květen – září, denně 10:00–12:00, 
13:00–18:00. 
říjen – duben pouze na objednání 
na tel. 568 610 021 

ROZHLEDNA RUBAČKA (580 m n. m.) 
stojí nad budovou vodojemu na kopci 
Rubačka nedaleko obce Nový Telečkov. 
Na vyhlídkovou plošinu vede 42 schodů. 
Je z ní krásný výhled na okolní krajinu 
a velkomeziříčský dálniční most.
http://rozhledny.webzdarma.cz/
rubacka.htm
GPS: 49.3230183N, 15.9575219E

Otevírací doba: celoročně 

Neopakovatelnou krásu přírody, bohatou 
historii a unikátní památky regionu 
mohou návštěvníci poznat a zažít 
prostřednictvím řady naučných nebo 
vycházkových stezek, které pomyslně 
navlékají tyto jedinečnosti jako vzácné 
perly na šňůrku cest.

NAUČNÁ STEZKA K NOVÝM 
RYBNÍKŮM

Délka stezky: 1,2 km
Náročnost trasy: nízká
Trasa vhodná pro: pěší, cyklisty, 
kočárky, vozíčkáře

Nové Rybníky v blízkosti Hrotovic bývaly 
v minulosti vyhlášeným letoviskem. V sou-
časné době jsou oblíbeným místem k vy-
cházkám, odpočinku a ke koupání. Vede 
k nim naučná stezka s přírodní tematikou. 
Odpočinková stanoviště jsou vybavena 
přístřešky s lavicemi, stojany na kola a in-
formačními tabulemi.
www.hrotovice.cz

NAUČNÁ STEZKA MAŘENKA

Délka stezky: 5 km
Náročnost trasy: střední
Trasa vhodná pro: pěší, cyklisty 
(horská kola)

Stezka začíná na kraji lesa u obce Da-
šov. Vede po lesních cestách, souběžně 
s modře značenou turistickou trasou 
až na vrchol „Mařenka“ (711 m. n. m.). 
Na trase stezky potkáme 11 tematických 
tabulí popisujících les s upoutávkou na 
zvěř, dřeviny a květenu v lese. Na posled-
ní informační tabuli si přečteme pověst, 
která se k hoře Mařenka váže.
www.lesycr.cz

Třebíčsko se nachází na Českomoravské vrchovině v její moravské části. Návštěvníky 
je region vysoce oceňován zejména díky přírodním krásám a nezapomenutelným 
přírodním scenériím. Velmi oblíbené jsou také zdejší unikátní památky včetně těch, 
které jsou zapsány na Seznam světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO. 

Kromě historického a přírodního bohatství skýtá region řadu atraktivit a příležitostí 
pro aktivní strávení volného času pro dospělé i rodiny s dětmi. Připojujeme pro vás 
několik pozvánek.

Rozhledna Mařenka

Rozhledna Vodojem Kostelíček 
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Součástí areálu hotelu a vinařství Sádek 
je unikátní vinařská stezka, na které 
se může návštěvník seznámit se 40 růz-
nými odrůdami vinné révy. Množitelský 
materiál poskytly vinařství genobanky 
významných vinařských ústavů na konti-
nentu. Prezentované odrůdy jsou všechny 
rodu Vitis a mnoho z nich je dnes dostup-
ných jen na několika málo místech na svě-
tě (např. Damascenka, Muškát žlutý atp.). 
Stezka zahrnuje také ukázku různých typů 
řezu a vedení vinné révy. Všechny odrů-
dy jsou barevně vyobrazeny a popsány. 
Příjemnou procházku vinicemi je možné 
zakončit degustací vín z místní produkce 
a z dalších moravských oblastí.
Stezka je otevřena s odborným výkladem 
od května do října pro skupiny 10 osob. 
Prohlídku je nutné předem dohodnout. 
www.vinohrady-sadek.cz

GRASELOVA STEZKA NOVÉ SYROVICE

Délka stezky: 10 km
Náročnost trasy: nízká
Trasa vhodná pro: pěší, cyklisty

Z Nových Syrovic vede naučná stezka, 
která je součástí tzv. Graselových stezek. 
Tyto procházejí např. obcemi Slavonice, 
Vratěnínem a na rakouské straně Dobers-
bergem a vypravují příběh rozporuplné 
osobnosti a o osudech Johanna Georga 
Grasela. Po něm je v češtině užíváno 
slovo grázl. Již jako mladík se stal vůdcem 
loupežné bandy, které se obával celý kraj. 
Za důkaz této skutečnosti můžeme pova-
žovat i to, že dodnes žije v písních a lido-
vých vyprávěních. Stezka vede místy, kde 
Grasel a jeho banda loupil a skrýval se. 
Stezka vychází od Novosyrovického 
rybníka, za kterým stával dnes již neexis-
tující Graselův rodný dům. Vede nedo-
tčenou a čistou krajinou bohatou na lesy, 
ale je a starobylé cesty. 
www.novesyrovice.cz
www.grasel.eu

STEZKA NA PEKELNÝ KOPEC

Délka stezky: 5 km
Náročnost trasy: střední
Trasa vhodná pro: pěší 

Značená stezka vede z Třebíče k rozhledně 
na Pekelném kopci. V závěru cesty pod 
rozhlednou si mohou návštěvníci ověřit 
svoji kondici na „kondiční pekelné 
stezce“ podle instrukcí uvedených 
na informačních tabulích.
www.visittrebic.eu

NAUČNÁ STEZKA PO JAROMĚŘICÍCH 
NAD ROKYTNOU

Délka stezky: 3 km
Náročnost trasy: nízká
Trasa vhodná pro: pěší

 
Asi 3 km dlouhá naučná stezka provází 
návštěvníky městem Jaroměřice nad Ro-
kytnou a představuje cestou jeho nejvý-
znamnější pamětihodnosti jako například 
zámek, zámecký park, Muzeum Otokara 
Březiny, sochařská díla atd., zajímavosti 
a historii na čtrnácti zastaveních.
www.jaromericenr.cz

NAUČNÁ STEZKA OTOKARA BŘEZINY

Délka stezky: 55 km
Náročnost trasy: střední
Trasa vhodná pro: cyklisty 

Naučná stezka je věnována Otokarovi 
Březnovi, který v Jaroměřicích prožil část 

svého života. Vypráví o životě a díle básní-
ka a také prezentuje vlastivědné zajíma-
vosti na trase. Stezka měří 66 km. Začíná 
v Počátkách, pokračuje přes Telč, Novou 
Říši, Želetavu a končí v Jaroměřicích nad 
Rokytnou. 
www.visittrebic.eu

NAUČNÁ STEZKA PO STOPÁCH OPATŮ 
A RABÍNŮ

Délka stezky: 3 km
Náročnost trasy: nízká
Trasa vhodná pro: pěší 

S nejzajímavějšími místy židovského 
města, židovským hřbitovem a bazilikou 
sv. Prokopa se lze seznámit na naučné 
stezce s názvem „Po stopách opatů a ra-
bínů“, která třebíčské památky UNESCO 
propojuje. Kromě příjemné procházky 
mohou děti cestou sbírat razítka a získat 
odměnu.
www.visittrebic.eu

KULTURNÍ PROMENÁDA NÁMĚŠŤ NAD 
OSLAVOU

Délka stezky: 3 km
Náročnost trasy: nízká
Trasa vhodná pro: pěší 

Město Náměšť nad Oslavou se může pochlu-
bit mnoha památkami, které jsou pomyslně 
propojeny Kulturní promenádou. Jde tedy 
o procházku po pamětihodnostech, které jsou 
doplněny informačními tabulemi. V rámci 
Kulturní promenády uvidíte např. zámek, ba-
rokní most, kapli sv. Anny, Schulzovy fi ltry atd.
www.namestnosl.cz

TURISTICKÉ OKRUHY JEMNICÍ

1. Turistický okruh královny Elišky

Délka stezky: 1,4 km
Náročnost trasy: nízká
Trasa vhodná pro: pěší

Okruh královny Elišky provádí návštěvníky 
nejzajímavějšími místy a památkami, které 
jsou soustředěny přímo v centru města. 
Výchozím místem je turistické informační 
centrum odkud vede přes zámek 
do židovské čtvrti a pokračuje okolo 
bašty a opevnění až k Malé brance a dál 
do centra na náměstí Svobody s kostelem 
sv. Stanislava a jemnickým muzeem. Huso-
vou ulicí se trasa vrací zpět k turistickému 
informačnímu centru. Stezka je značena 
bílou šipkou na modrém pozadí.

2. Turistický okruh sv. Víta

Délka stezky: 2,4 km
Náročnost trasy: nízká
Trasa vhodná pro: pěší 

Okruh sv. Víta vychází od turistického in-
formačního centra a pokračuje zámeckým 
parkem ke kostelu sv. Víta, kde je možné 
v letních měsících navštívit podzemní pro-
story. Pokračuje po stopách středověkého 
vodovodu k Malé brance a odtud na ná-
městí Svobody s dominantou kostelem 
sv. Stanislava a jemnickým muzeem a dál 
Husovou ulicí zpět k turistickému infor-
mačnímu centru. Stezka je značena bílou 
šipkou na červeném pozadí.

3. Turistický okruh sv. Jakuba

Délka stezky: 2,6 km
Náročnost trasy: nízká
Trasa vhodná pro: pěší

Tipy na výlet
NAUČNÁ STEZKA MOHELENSKÁ 
HADCOVÁ STEP

Délka stezky: 3,3 a 3 km
Náročnost trasy: střední
Trasa vhodná pro: pěší

Na okraji obce Mohelno se nachází ojedi-
nělý přírodní unikát Mohelenská hadcová 
step, kterou nás provede naučná stezka 
s jarním (3,3 km) a podzimním (3 km)okru-
hem. Tato step představuje unikátní spole-
čenstvo hadcových skal na pravém břehu 
meandrující řeky Jihlavy. Jedná se o jednu 
z nejcennějších lokalit v ČR i v Evropě. 
Step je výjimečná díky tomu, že podloží 
tvoří hadec, který dobře akumuluje teplo. 
Hadcová půda je bohatá na hořčík, ale na-
opak je chudá na živiny. Proto se na stepi 
vyskytuje velmi rozmanitá fauna a fl ora 
včetně kriticky ohrožených druhů jako 
je např. podmrvka hadcová, sleziník ne-
pravý, kudlanka nábožná, ještěrka zelená 
aj. Zajímavostí je mohyla z doby železné, 
připomínající dřívější osídlení, která stojí 
hned na začátku stezky.
www.visittrebic.eu

NAUČNÁ STEZKA PO MLÝNECH

Délka stezky: 26 km
Náročnost trasy: střední
Trasa vhodná pro: cyklisty 

Trasa začíná v obci Kojetice (Sádek) a vede 
směrem na Bolíkovický mlýn. Naučná 
stezka je zaměřena na přírodu a propojuje 
bývalé mlýny v okolí. www.marenka.cz, 
www.region-vysocina.cz

NAUČNÁ STEZKA BAŽANTNICE

Délka stezky: 3 km
Náročnost trasy: nízká
Trasa vhodná pro: pěší

Naučná stezka začíná na kraji lesa u silnice 
z Třebíče do Račerovic. Vede alejí památ-
ných, státem chráněných lip do lesního 
komplexu Dolní Bažantnice. Na deseti za-
stávkách je popsána historie zdejších lesů, 
funkce lesa, problematika hospodaření 
v lesích, ochrana lesa a skladba lesních 
porostů. Dále se zde dozvíme informace 
o bylinách, lesní zvěři a ostatních zástup-
cích živočišné říše, kteří se v této oblasti 
vyskytují. Seznámíme se s významem vody 
pro les a také s významem lesa v koloběhu 
vody v přírodě nebo s významem lesa pro 
člověka atp. Na zastávkách si můžeme 
také vyzkoušet své znalosti přírody při po-
znávání různých rostlin a živočichů, a svou 
úspěšnost si ověřit na poslední zastávce. 
www.lesycr.cz

NAUČNÁ STEZKA HROTOVICKO

Délka stezky: 5 km
Náročnost trasy: střední
Trasa vhodná pro: pěší, cyklisty 

Naučná stezka tvoří uzavřený okruh se šest-
nácti zastávkami s informačními panely 
přibližujícími faunu, fl óru, les a lesnickou 
činnost i myslivost. Stezka prochází lesem, 
kolem rybníků a také okolo vykopávek 
středověké obce Mstěnice, kde se můžete 
seznámit s historií této zaniklé obce.
www.lesycr.cz, www.region-vysocina.cz

NAUČNÁ VINAŘSKÁ STEZKA SÁDEK

Délka stezky: 2 km
Náročnost trasy: nízká
Trasa vhodná pro: pěší 

Okruh sv. Jakuba prochází nejstaršími 
částmi města Jemnice. Začíná u turistic-
kého informačního centra. Dál pokračuje 
k židovskému hřbitovu, ke kostelu sv. 
Jakuba v části města nazvaného Podolí, 
kolem špitálu a zvoničky. Pak je na řadě 
Malá branka od níž je již společná cesta 
pro všechny tři okruhy. Stezka je značena 
bílou šipkou na zeleném pozadí.

Podklady ke stažení jsou dostupné 
zde: http://www.tic.jemnice.cz/cs/
turisticke-okruhy.html

POHÁDKOVÁ CESTA ANEB PUTOVÁNÍ 
MALÉHO ČLOVÍČETE PANENSKÁ

Délka stezky: 4 km
Náročnost trasy: nízká
Trasa vhodná pro: pěší

Tématem Pohádkové cesty jsou jak jinak 
pohádky. Cesta probouzí fantazii dětí i do-
spělých. Děti zde také dozví jak se v lese 
pohybovat a jak chránit přírodu. Cesta 
začíná i končí v obci Panenská nedaleko 
města Jemnice. Cestou potkáte 11 zastave-
ní s informační tabulí, lavičkou a dřevěnou 
p hádkovou postavou. Ke každému zasta-
vení se váže pohádkový příběh se soutěž-
ním úkolem pro děti. 
www.pohadkovastezka.panenska.cz

Rozhledna na Pekelném kopci

Pohádková stezka Panenská
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