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VYBRANÉ TURISTICKÉ ZAJÍMAVOSTI REGIONU 

ARCHEOLOGIE
1. Zaniklá ves, Mstěnice 49°4‘43.469“N, 16°4‘16.429“E
Středověká vesnice a tvrz Mstěnice zanikly v roce 1468 během 
tažení vojsk uherského krále Matyáše Korvína proti Jiřímu

z Poděbrad. V terénu jsou kameny vyznačeny stopy základů středo-
věkých usedlostí a na okraji vsi jsou dnes umístěny informační tabule, 
co usnadňuje představu o tom, jak vesnice v době svého rozkvětu 
vypadala.

ZŘÍCENINY
2. Zřícenina hradu Čalonice, Dalešice 
49°8‘17“N, 16°5‘59“E
Archeologický průzkum zdejší lokality datuje vznik hradu ke 

konci 13. století. Četné nálezy hrotů šípů a požárová vrstva nasvěd-
čují, že hrad byl napaden a vypálen během rozbrojů v předhusitském 
období.

3. Zřícenina hradu Rabštejn, Dukovany 
49°5‘48.772“N, 16°9‘13.002“E
Jen několik kilometrů od ohromných věží atomové elektrárny 

se na strmé skále nad řekou Jihlavou rozkládají trosky hradu Rabštej-
na. Návštěvníkům hrad nabízí zejména v podzimním období krásný 
výhled na okolí s vodní nádrží Mohelno.
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STOPY SLAVNÝCH OSOBNOSTÍ
33. Dolní Vilémovice 
Jan Kubiš (voják, parašutista)
rodná obec

pamětní síň na OÚ, 49°9‘12.193“N, 15°58‘49.11“E
34. Hrotovice
František Bohumír Zvěřina (malíř)
rodný dům nám. 8. května č. p. 2 (muzeum)

49°6‘31.077“N, 16°3‘25.262“E
35. Hroznatín
Ludvík Svoboda (generál a prezident republiky)
rodný dům č. p. 14,15 (pamětní deska)

49°17‘48.479“N, 15°54‘36.079“E
36. Jaroměřice nad Rokytnou
Otokar Březina (básník)
působiště – dům č. p. 46 (muzeum)

49°5‘47.963“N, 15°53‘26.055“E
hrob básníka (městský hřbitov) 49°5‘54.198“N, 15°53‘25.533“E

DÍLA UMĚLCŮ
37. Jaroměřice nad Rokytnou
František Bílek (sochař)
náhrobek „Tvůrce a jeho sestra bolest“ na hrobě Otokara Bře-

ziny 49°5‘54.198“N, 15°53‘25.533“E
Jindřich Freiwald (architekt)
budova radnice a spořitelny 49°5‘38.152“N, 15°53‘35.885“E
Kaspar Ober (sochař)
soubor soch antických bohů v zámeckém parku
49°5‘35.08“N, 15°53‘31.17“E
Jakub Prandtauer (architekt)
zámek s kostelem sv. Markéty – přestavba
49°5‘38.503“N, 15°53‘32.415“E
Karel František Töpper (malíř)
kostel sv. Markéty – výmalba kupole (freska)
49°5‘37.584“N, 15°53‘27.763“E
38. Třebíč
Bohuslav Fuchs (architekt)
budova spořitelny 49°12‘57.199“N, 15°52‘41.279“E

Koupaliště - areál Na Polance (Říční lázně)
49°12‘53.031“N, 15°52‘2.045“E

Josef Gočár (architekt)
Uměleckoprůmyslové závody 49°12‘39.277“N, 15°52‘55.397“E

ZAJÍMAVOSTI A UNIKÁTY
39. Plavba lodí po Dalešické přehradě
49°10‘43.942“N, 16°2‘34.331“E
Od roku 2007 brázdí vlny Dalešické přehrady loď Vysočina. Na 

loď lze po pravidelné trase nastoupit na několika místech a napláno-
vat si výlet podle svých časových možností, fyzických sil a vlastních 
představ. K lodním zastávkám se dostanete po vyznačených cyklotu-
ristických trasách.

40. Zřícenina hradu, Kozlov, Kozlany
49°10‘29.763“N, 16°2‘55.174“E
Hrad Kozlov, ze kterého se dochovaly pouze nepatrné zbytky, 

stojí na nepřístupném ostrově uprostřed Dalešické přehrady a je fak-
ticky suchou nohou nedostupný. 

PŘÍRODNÍ PARKY
41. Rokytná
49°04‘15“N, 15°56‘18“E
42. Třebíčsko 49°14‘49.613“N, 15°56‘55.423“E
Přírodní park tvoří krajina severního Třebíčska s charakteristic-
kými remízky na ostrůvcích výchozů hlubinných vyvřelin třebíč-

ského masivu (durbachity,) místy hostícími zajímavou květenu živina-
mi chudých mělkých půd, jinde s borovými hájky a křovinnými plášti. 

ZVLÁŠTĚ CHRÁNĚNÁ ÚZEMÍ
43. Přírodní památka Kobylinec 49°14‘59.16“N, 15°56‘12.47“E
Lokalita evropsky významného druhu – koniklece velkokvěté-
ho – na okraji obce Trnava. 

4. Zřícenina hradu Holoubek, Plešice 49°10‘17“N, 16°3‘0“E
Na pravém břehu meandrující řeky Jihlavy, vlévající se do Dale-
šické přehrady, se tyčí na konci skalního ostrohu zbytky gotic-

kého hradu Holoubek. Romantický název získalo sídlo dle symbolu le-
tícího holuba, kterého měli ve znaku jeho zakladatelé páni ze Starče. 

ZÁMKY
5. Zámek, Budišov 49°16‘30.674“N, 16°0‘45.203“E
Ve 13. století vodní tvrz, od 16. století renesanční sídlo, od 18. 
století honosný barokní zámek – to vše byly v průběhu historie 

podoby budišovského zámku. Od roku 1974 převzalo zámek do správy 
Moravské zemské muzeum, které zde umístilo depozitáře přírodověd-
ných oddělení přístupné veřejnosti. Depozitář nabízí návštěvníkům 
možnost prohlédnout si jedinečné přírodovědné sbírky. V místních 
historických interiérech proto nepotkáte bílou paní, ale vycpaného 
medvěda či lva. Za návštěvu stojí také park se čtyřmi rybníky, vybudo-
vaný ve 20. letech 18. století částečně ve francouzském stylu. Původně 
obsahoval i bohatou sbírku plastik, do dnešní doby se však zachovaly 
pouze sochy sfing a Atlase.

6. Zámek, Jaroměřice nad Rokytnou
49°5‘38.503“N, 15°53‘32.415“E
Zámek Jaroměřice nad Rokytnou patří k nejmohutnějším ar-

chitekturám 1. poloviny 18. století u nás i v Evropě. Barokní podobu 
zámek získal v letech 1700–1737 za Questenberků. Projekt přestavby 
vypracoval známý rakouský architekt Jakub Prandtauer. Státní zámek 
nabízí několik prohlídkových okruhů. Za zámkem se rozkládá zahrada 
francouzského typu, na kterou na druhé straně říčky Rokytné nava-
zuje rozsáhlá část v anglickém stylu. Navštívit lze i přilehlý kostel sv. 
Markéty.

7. Zámek, Třebíč (muzeum)
49°13‘2.415“N, 15°52‘23.33“E

TVRZE
8. Tvrz, Pyšel 49°15‘2.445“N, 16°3‘59.543“E
Gotická tvrz ze 14. století je jedním z nejzachovalejších středo-
věkých sídel drobné šlechty u nás. Dvoupatrová kamenná bu-

dova se sedlovou střechou a řadou gotických detailů stojí v zahradě 
usedlosti č. p. 46.

PARKY, OBORY A PŘÍRODNÍ PRVKY
9. Zámecký park, Jaroměřice nad Rokytnou
49°5‘35.08“N, 15°53‘31.17“E

TECHNICKÉ PAMÁTKY
10. Větrný mlýn, Třebíč 49°12‘41.522“N, 15°52‘2.671“E
Třípodlažní budova větrného mlýna byla postavena v roce 
1836. Tento objekt nebyl postaven na mletí obilí, ale byl zaří-

zený na drcení borové, dubové nebo smrkové kůry pro výrobu třísla. 
11. Jaderná elektrárna, Dukovany 49°5‘6.388“N, 16°8‘54.394“E
Dominantou krajiny na Třebíčsku je bezesporu osm obrovských 
chladících věží jaderné elektrárny Dukovany, od které se do 

krajiny vinou šňůry elektrického vedení neseného mohutnými ocelo-
vými stožáry. Místní informační centrum nabízí zájemcům exkurzi do 
nitra areálu a možnost poznat výrobu jaderné elektřiny zblízka.

CÍRKEVNÍ PAMÁTKY
12. Kostel sv. Gotharda, Budišov 49°16‘12.968“N, 16°0‘1.514“E
Dvojlodní kostel, jehož jádro je románské, doznal v průběhu 
staletí řadu změn. Raritou je přes 4 metry vysoká korouhev na 

vrcholku věže znázorňující Nanebevzetí Panny Marie a sv. Gotharda. 
Za zhlédnutí stojí i bohatě zdobený interiér.

13. Toleranční modlitebna, Horní Vilémovice
49°17‘28.405“N, 15°53‘0.429“E
14. Kostel sv. Markéty, Jaroměřice nad Rokytnou
49°5‘37.584“N, 15°53‘27.763“E
Děkanský chrám sv. Markéty tvoří nedílnou součást zámecké-

ho areálu v Jaroměřicích nad Rokytnou. Za autora přestavby kostela 
stejně jako zámku je považován Jakub Prandtauer a konzultačně se 
snad podílel na podobě chrámové stavby i vídeňský architekt Johann 
Lucas von Hildebrandt. 

15. Kostel sv. Anny a Narození Panny Marie, Přibyslavice 
49°15‘39.951“N, 15°46‘42.701“E
Už při příjezdu z dálky je viditelný monumentální barokní 

chrám Narození Panny Marie se dvěma věžemi z roku 1744, na jehož 
úpravě se později podílel významný architekt Kamil Hilbert. Na barok-
ní chrám navazuje jednolodní kostel sv. Anny, vyzdobený nástěnnými 
malbami; jeho výstavba je datována druhou polovinou 12. století. 

16. Kostel sv. Máří Magdaleny, Šebkovice
49°7‘27.589“N, 15°48‘47.42“E
Kostel sv. Máří Magdalény v obci Šebkovice patří do architekto-

nicky významného souboru dochovaných románských staveb v České 
republice. Stavba byla součástí rozsáhlejšího středověkého hradiště.

17. Benediktinsky klášter s bazilikou sv. Prokopa, Třebíč 
49°13‘1.028“N, 15°52‘23.689“E
Benediktinský klášter s kostelem sv. Prokopa založila v roce 

1101 moravská údělná knížata Oldřich a Litold. V důsledku husitských 
válek a následných vojenských konfliktů opatství zaniklo a bývalý 
klášter se proměnil ve šlechtické sídlo. Posledními majiteli byli Vald-
štejnové, kteří zámek drželi až do roku 1945. V současné době zde 
sídlí Muzeum Vysočiny Třebíč.
Bazilika sv. Prokopa pochází přibližně z první poloviny 13. století. Ar-
chitektonický vzhled baziliky je skvělým dokladem zpracování nových 
podnětů ze západní a střední Francie, z Burgundska a jihozápadního 
Německa. Nejvíce obdivován je vstupní portál z počátku 13. století
a románská krypta. Bazilika byla spolu s židovskou čtvrtí a hřbitovem 
v roce 2003 zapsaná na Seznam světového kulturního a přírodního 
dědictví UNESCO. Je přístupná veřejnosti v rámci pravidelných pro-
hlídek.

Kostel sv. Martina, Třebíč
49°12‘53.381“N, 15°52‘46.652“E
Pravoslavný chrám sv. Václava a Ludmily, Třebíč 
49°12‘45.443“N, 15°52‘43.026“E
Chrám sv. Václava a Ludmily je nejmladším třebíčským koste-

lem a zároveň jedinou stavbou tohoto typu na území kraje Vysočina. 
Chrám byl postaven v letech 1939–1940 dle architektonického návrhu 
profesora Vsěvoloda Kolomackého.

ŽIDOVSKÉ PAMÁTKY
18. Židovská čtvrť, Třebíč 49°13‘1.695“N, 15°52‘32.908“E
Židovské sídliště v Třebíči existovalo prokazatelně již v roce 
1338 a spolehlivě je doloženo k roku 1410. Zcela unikátní je 

celistvost a rozsah židovské čtvrtě. Z původního židovského ghetta, 
které obsahovalo 108 domů a 2 stavební parcely, bylo zbořeno pouze 
5 domů. Dochovaly se dvě synagogy, školy, rabinát, chudobinec, ne-
mocnice, bývalý výrobní areál a rozlehlý židovský hřbitov. Židovská 
čtvrť v Třebíči byla v roce 2003 spolu s bazilikou sv. Prokopa zapsána 
na Seznam světového přírodního a kulturního dědictví UNESCO jako 
doklad pozoruhodné symbiózy dvou rozdílných kultur.

Synagoga zadní, Třebíč 49°13‘3.585“N, 15°52‘46.338“E
Zadní synagoga (nová) byla postavena v renesančním slohu 
kolem roku 1669. Interiér je vyzdoben štukaturou a vzácnou 

výmalbou s ornamentálním a rostlinným dekorem a hebrejskými li-
turgickými texty. Pro stálou muzejní expozici Historie židovské obce 
v Třebíči jsou využity prostory někdejší ženské galerie. Vystavuje se
zde i unikátní model třebíčského židovského ghetta. 

Synagoga přední, Třebíč 49°13‘2.204“N, 15°52‘36.254“E
Přední synagoga (stará) byla postavena v barokním slohu v le-
tech 1639–1642. Nyní slouží potřebám Církve československé 

husitské.
Židovský hřbitov, Třebíč 49°13‘13.455“N, 15°52‘42.904“E
Svojí rozlohou 11 772 m2 se řadí k největším židovským po-
hřebištím u nás. Na celém hřbitově se nachází přibližně 11 000 

hrobů a téměř 3 000 náhrobků, z nichž nejstarší pochází z roku 1625. 
Jako součást židovské čtvrti byl hřbitov v roce 2003 zapsán na prestiž-
ní Seznam světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO.

SOCHAŘSKÁ A DROBNÁ ARCHITEKTURA
19. Sochy antických bohů v zámeckém parku, Jaroměřice nad 
Rokytnou 49°5‘35.08“N, 15°53‘31.17“E
Součástí zámecké zahrady jaroměřického zámku je 11 so-

chařských děl z mušlového vápence od sochaře Kašpara Obera z let 
1731–1733. 

MĚSTSKÁ PAMÁTKOVÁ ZÓNA
20. Městská památková zóna Třebíč
49°12‘53.725“N, 15°52‘53.966“E
21. Městská památková zóna Jaroměřice nad Rokytnou 
49°5‘38.7“N, 15°53‘35.902“E

VESNICKÁ PAMÁTKOVÁ ZÓNA
22. Vesnická památková zóna Boňov
49°7‘2.313“N, 15°55‘9.971“E

LIDOVÁ ARCHITEKTURA
23. Dům č. p. 17, Stropešín 49°9‘11.959“N, 16°4‘46.037“E
Ačkoli se v minulosti ve venkovském prostředí používaly nej-
častěji krytiny z nejdostupnějších a nejlevnějších materiálů, 

kterými byl dřevěný štípaný šindel či slaměné došky, dnes je tomu na-
opak a staveb s těmito druhy krytin je pouze poskrovnu. O to větší ra-
ritou je venkovský dům č. p. 17 ve Stropešíně, jehož došková střecha je 
jedinou ukázkou použití tradiční pokrývky ze slámy v kraji Vysočina.

ROZHLEDNY A VYHLÍDKOVÁ MÍSTA
24. Rozhledna Rubačka, Nový Telečkov
49°19‘23.111“N, 15°57‘27.093“E
Rozhledna, postavená v roce 2009, je součástí vodojemu. Vy-

hlídkový ochoz je sice pouze ve výšce 7 metrů, ale nabízí zajímavý 
pohled na Velké Meziříčí a dálniční most Vysočina. 

25. Věž kostela sv. Martina, Třebíč
49°12‘53.381“N, 15°52‘46.652“E
Po roce 1335, kdy Třebíč obdržela městská práva, se začaly sta-

vět městské hradby, včetně věže, která je od roku 1716 součástí kos-
tela sv. Martina. Městská věž, vysoká 75 metrů, nabízí návštěvníkům 
pěkný výhled na město. 

GALERIE, MUZEA, PAMĚTNÍ SÍNĚ
26. Zámek Budišov
49°16‘30.674“N, 16°0‘45.203“E
27. Muzeum rakousko-uherského pivovarnictví v Dalešicích 
49°7‘51.851“N, 16°4‘48.381“E
Kouzlo dalešického pivovaru dýchne na návštěvníka již ve chví-

li, kdy zdáli spatří cihlový komín, známý díky kultovnímu filmu Jiřího 
Menzela Postřižiny. Typická vůně prozradí, že po dlouhých letech se 
tradiční pivo v Dalešicích znovu vaří. Na návštěvníky čekají tři prohlíd-
kové trasy muzea, restaurace i hotel. Každoročně se zde koná také 
řada kulturních akcí – od krátkodobých výstav po stále oblíbenější 
Postřižinské slavnosti.

28. Pamětní síň Jana Kubiše v Dolních Vilémovicích
49°9‘12.193“N, 15°58‘49.11“E
29. Památník F. B. Zvěřiny v Hrotovicích
49°6‘31.077“N, 16°3‘25.262“E
Památník nejvýznamnějšího hrotovického rodáka, akademic-

kého malíře Františka Bohumíra Zvěřiny (1835–1908), se nachází v jeho 
rodném domě u zámku. Kromě výtvarných děl si mohou návštěvníci 
prohlédnout nábytek a předměty z cest a Zvěřinova pedagogického 
působení na Balkáně.

30. Muzeum Otokara Březiny v Jaroměřicích nad Rokytnou 
49°5‘47.963“N, 15°53‘26.055“E
31. Kopečkovo zemědělské muzeum v Příložanech 
49°6‘15.442“N, 15°55‘47.174“E
32. Muzeum Vysočiny Třebíč 49°13‘2.415“N, 15°52‘23.33“E
Muzeum Vysočiny Třebíč sídlí v bývalém benediktinském kláš-
teře z 12. století. Muzeum představuje přírodu regionu – mi-

nerály a horniny či chráněná území Třebíčska. Unikátem je největší 
sbírka moravských vltavínů na světě. Expozice se dále věnují předhis-
torickému osídlení, historii města a okolí, vývoji řemesel a lidovému 
umění a výjimečná je rovněž expozice s názvem Dýmky a kuřácké po-
třeby.

Zadní synagoga v Třebíči
49°13‘3.585“N, 15°52‘46.338“E


