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POZNEJTE TŘEBÍČ – MĚSTO  
S HISTORIÍ A ČESKÝMI UNIKÁTY

To, že v rukou držíte Výletní noviny, 
znamená, že jste přijeli na Třebíčsko na 
výlet nebo na dovolenou. Vítejte v jedné 
z ekologicky nejčistších oblastí České 
republiky. Třebíč je město dobrých přátel, 
několika českých unikátů, jedinečné 
české whisky, dějiště hudebních festivalů 
a také rodiště významných osobností. 
Poznejte památky zapsané na prestižním 
seznamu UNESCO, které obdivuje celý 
svět.  Okořeňte si svůj volný čas zážitky 
i poznáním. 

HISTORICKÉ SKVOSTY,  
KTERÉ OBDIVUJE CELÝ SVĚT

Areál bývalého benediktinského kláštera 
s bazilikou sv. Prokopa, židovská čtvrť 
a židovský hřbitov – to jsou třebíčské 
památky UNESCO. Propojuje je naučná 
stezka Po stopách opatů a rabínů, 
která odhaluje příběhy ze života obou 
náboženských komunit, které po staletí 
v Třebíči žily v těsném sousedství. 
Za návštěvu rozhodně stojí Zadní 
synagoga z roku 1669. Interiér zdobí 
výmalba z počátku 18. století, která se 
řadí k nejkrásnějším barokním výmalbám 

na Moravě. Návštěvníci zde také najdou 
jedno ze tří Turistických informačních 
center.  V jeho sousedství byl před rokem 
1798 vystavěn dům, dnes známý jako 
Dům Seligmanna Bauera, který byl po 
rozsáhlé rekonstrukci upraven na expozici 
židovského bydlení v období mezi válkami. 
Co by to bylo za výlet bez dobré kávy 
a něčeho sladkého? V židovské čtvrti si 
zajisté s rodinou i přáteli vychutnáte nejen 
kávu dle svého výběru, ale neodoláte ani 
domácím zákuskům, zmrzlině, židovskému 
cukroví nebo neskonale vonícímu 
chlebu, který se peče v jednom ze starých 
židovských domů.

CESTY ČASEM ANEB NA EXPONÁTY 
SAHAT DOVOLENO

Ráj pro děti. I pro rodiče. Děti si mohou 
vše vyzkoušet. Interaktivní expozice vás 
přenese do středověku, děti se promění 
v tovaryše a zaučí se v tradičních řemeslech. 
Zkusí si nasázet chleba do pece, mlít obilí na 
žernovu a ovládat středověký jeřáb. Expozici 
Cesty časem najdete v Předzámčí v areálu 
zámku. Pár kroků odsud pak můžete 
navštívit baziliku sv. Prokopa, další neméně 
zajímavé expozice na zámku a nebo se projít 
v přilehlém parku, přivonět si k bylinkám 
v bylinkové zahrádce a prozkoumat ledovnu. 

VĚTRNÝ MLÝN, KTERÝ NEMÁ  
V ČESKU OBDOBY

Jediný větrný mlýn v České republice, 
který využíval energii větru na drcení kůry, 
najdete v Třebíči. Rozdrcenou kůru – tříslo

používaly místní koželužské dílny na 
vyčinění kůží.  Když pak jeho práci nahradil 
parní stroj, stal se útočištěm pro chudé. 
Zchátralou stavbu město Třebíč v loňském 
roce zrekonstruovalo. Větrný mlýn 
dostal i nové lopatky a stal se současnou 
dominantou Třebíče. Je přístupný pro 
veřejnost, od června do srpna kromě 
pondělí každý den od 9 do 18 hodin. 
Vnitřní expozice vás seznámí s tradičními 
třebíčskými řemesly – koželužstvím 
a obuvnictvím. Dozvíte se zajímavosti 
o mletí třísla a poznáte příběh posledních 
nájemníků, na které ještě mnozí Třebíčané 
stále vzpomínají. 

ZACHRÁNCE STOVEK DĚTÍ  
A SVĚTOZNÁMÝ MALÍŘ

Dlouho se o něm nevědělo. Nyní ho zná 
celý svět. Třebíčský rodák Antonín Kalina 
zachránil stovky židovských dětí vězněných 
za druhé světové války v koncentračním 
táboře Buchenwald. V židovské čtvrti 
najdete expozici Děti Antonína Kaliny, 
která se vám zapíše hluboko do mysli 
i do srdce. Ústředním exponátem je 
kovaný strom života s listy a jmény 860 
zachráněných dětí. Podrobně se expozice 
věnuje sedmi z nich a také pražskému lékaři 
Jindřichu Flusserovi, který Kalinovi se 
záchranou pomáhal.
S Třebíčí je spjat významný malíř František 
Mertl, uměleckým jménem Franta. 
Rodnému městu daroval díla, která tvoří 
průřez jeho celoživotní tvorbou. Galerii 
FRANTA můžete navštívit v Národním 
domě na Karlově náměstí. Stojí za to!

ČESKÉ I SVĚTOVÉ UNIKÁTY

Město jako na dlani a k tomu výhled široko 
daleko. To můžete zažít na městské věži. 
Navíc budete stát na ochozu pod jedním 
z největších ciferníků v Česku. Jeho průměr 
je 5,5 metru a velká ručička měří 234 cm.  
Krásnou procházkou od městské věže 
přes židovskou čtvrť se dostanete na 
jeden z největších a nejlépe zachovaných 
židovských hřbitovů v České republice. Cesta 
k němu vede do kopce, ale nebudete litovat, 
že jste se sem vydali. 

V Třebíči se vyrábí legendární limonáda 
ZON a svůj původ zde má jedinečná česká 
whisky. Ochutnat ji můžete v jednom 
z historických domů v židovské čtvrti. 
A kousek opodál můžete potrénovat svůj 
mozek v první české a jediné Mozkoherně. 
Vyzkoušíte si moderní neurotechnologie 
a dokonce můžete dát gól vlastní myšlenkou. 
Pro děti i dospělé to budou nezapomenutelné 
zážitky. 

ZA POZNÁNÍM I POUČENÍM

Zážitky, interaktivní expozice a úchvatné 
prostory Valdštejnského zámku – tak by 
se dalo stručně charakterizovat Muzeum 
Vysočiny Třebíč, které se nachází 
v třebíčském zámku. Plným právem ho lze 
nazvat muzeem 21. století, kde si na své 
přijdou všechny generace. Vybrat si můžete 
ze čtyř expozic. Například v jedné z nich 
s názvem Lidé. Místa. Osudy. odhalíte 
život, nadání i slabosti Vítězslava Nezvala, 
který navštěvoval v Třebíči gymnázium. 
Kdo by neznal jeho verše: „Manon je všecko, 
co neznal jsem dosud. Manon je první 
a poslední můj hřích, nepoznat Manon, 
nemiloval bych.“ Setkáte se zde s příběhy 
významných lidí z Vysočiny napříč staletími. 
Díky modernímu pojetí budete odcházet 
s pocitem, jako byste se s těmito velikány 
znali osobně. 
Milovníci techniky by neměli vynechat 
ekotechnické centrum Alternátor. 
Opravdovým skvostem je unikátní 
zobrazovací zařízeni Science On a Sphere 

neboli Věda na kouli s více jak 800 
programy. To, co tady uvidíte, zaujme 
dospělé a možná ještě více děti, protože i ta 
nejsložitější energetická zařízení a cesta 
elektřiny a tepla od zdroje až do bytu je 
představena názorně a zajímavě. Kromě 
toho také zjistíte, že Alternátor se nachází 
ve čtvrti, kde se dlouhá léta vyráběly boty. 
Ano, podniky na výrobu bot patřily Tomáši 
Baťovi. Nahlédněte do obuvnické dílny…

TIP: HRA TRIP GAME 

Poznejte historické centrum Třebíče 
netradičním způsobem. Díky hře Trip 

Game, kterou si můžete aktivovat v telefonu, 
se proměníte v objevitele, jenž hledá skrytá 
místa. Hra je připravena pro páry nebo 
rodinu či partu přátel do pěti osob. Ke hře 
dokonce nepotřebujete připojení k internetu. 
Čekají vás zapeklité úkoly, logické hádanky 
a snad i rozluštění konečné šifry. Hru si 
můžete rozložit na celý den, nebo do akčního 
půldne. Tento zážitek jistě ocení mladí lidé, 
kteří telefon téměř nedají z ruky. 

Poznejte Třebíč!   
www.visittrebic.eu

Třebíč

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, +420 775 707 506, 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–NE 9:00–12:00, 12:30–17:00   PO–SO 9:00–12:00, 12:30–17:00
      NE  9:00–13:00 
říjen–duben
PO–PÁ 9:00–12:00, 12:30–17:00   SO  9:00–13:00
TIC ZADNÍ SYNAGOGA
leden–červen  červenec–srpen  září–listopad  prosinec 
9:00–17:00   9:00–18:00   9:00–17:00   9:00–16:00
TIC BAZILIKA
leden–červen  červenec–srpen  září–listopad  prosinec 
9:00–17:00   9:00–18:00   9:00–17:00   9:00–16:00

Interiér baziliky sv. Prokopa

Větrný mlýnBazilika sv. Prokopa

Pohled na městskou věž z Hrádku Židovská čtvrť

Židovský hřbitov

Strom života v expozici Děti Antonína Kaliny
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bazény ≈ divoká řeka ≈ 132m tobogán 
≈ podmořská jeskyně ≈ vířivka ≈ 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 
≈ travnatá plocha ≈ minigolf ≈ dětské hřiště 
s dřevěnými houpačkami a prolézačkami 
≈ hřiště pro nohejbal i volejbal

Za plovárnou, Třebíč ≈ T: 734 188 393
www.lagunatrebic.cz/koupaliste-polanka

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

Skvělé zážitky 
na dosah ruky!
Nejmalebnější venkovní 
 koupaliště na Vysočině.

facebook.com/aquaparklaguna facebook.com/koupalistepolanka
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Nabízíme

• Svoz komunálního, tříděného 
a velkoobjemového odpadu

• Prodej odpadových nádob

• Evidence odpadů a hlášení 

• Poradenskou činnost 
a odborná školení

• Nastavení systému třídění 
ve firmách a školách

• Exkurze pro veřejnost

• Výukové programy pro děti

Mobilní aplikace – TŘÍDĚNÍ 
V REGIONU TŘEBÍČSKO

Co můžete díky aplikaci?

• Nahlásit přeplněný kontejner

• Najít nejbližší kontejner  
nebo SD

• Zjistit, kam daný odpad patří

POMOZTE NÁM ZLEPŠIT 
TŘÍDĚNÍ

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

ZELENÁ LINKA:
800 100 879

Programy pro celé rodiny. Unikátní neurotechnologie, 
mozkohračky, chytré hry, moderní hlavolamy.

Nezapomenutelné zážitky na vás čekají v Mozkoherně, 
L. Pokorného 24/28, Třebíč (židovská čtvrť).

MOZKOHERNA V TŘEBÍČI

www.mozkoherna.cz  /mozkoherna       /mozkoherna

Program připravuje trenérka mozku 
Eva Fruhwirtová. Než k nám vyrazíte, 

zavolejte nebo napište: 
fruhwirtova@efcomm.cz, 737 103 866.

MUZEUM VYSOČINY TŘEBÍČ
     vybrané akce na jaře a v létě 2021

KDYŽ SLUNÉČKO ZEMI POLÍBILO
(Pocta národopisci Vratislavu Bělíkovi)
25. března – 23. května 2021, zámek Třebíč, konírna
Rodák z Rouchovan, učitel, pedagog, výtvarník,
sběratel lidových písní nebo tvůrce krásných malo-
vaných kraslic by se v loňském roce dožil 120 let. 

PŘEHLÍDKA LIDOVÝCH MUZIK
15.–16. května 2021

Centrum tradiční lidové kultury, Cyrilometodějská 48
Lidové muziky z Vysočiny, jižních Čech a Dolního

i Horního Rakouska.

RETROGAMING – POČÁTKY OSOBNÍCH
POČÍTAČŮ U NÁS

17. června – 29. srpna 2021, zámek Třebíč, konírna
Vývoj počítačů a počítačových her od počátku do polo-

viny 90. let 20. století. Atari, Didactic Gama, pětipalcové
diskety... Chybět nebude ani „pařanské doupě“!

TŘEBÍČSKÁ MUZEJNÍ NOC
11. června 2021, zámek Třebíč
Muzejní expozice i další prostory třebíčského zámku
budou otevřeny v netradiční čas a oživeny spoustou
aktivit pro malé i velké návštěvníky.

Sledujte prosím aktuální informace na webu
a fb muzea – vzhledem k aktuální situaci
může dojít ke změnám v termínech akcí.
www.muzeumtr.cz

fb.com/trebicskyexpres

Turistick
ý vláček

Třebíčský 
expres
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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

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

VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a. s., 
divize Třebíč nabízí v turistické sezoně 2021 
exkurze na zajímavé vodárenské objekty

– Vodojem Kostelíček v Třebíči s novým 
filmem o čištění odpadních vod a životním 
prostředí i atraktivní vyhlídkou na město 
a okolí (provázení zajišťuje MKS Třebíč, 
www.mkstrebic.cz)

– Vodárenský areál Heraltice, úpravna vody 
Štítary, vodojem Žákova zahrada, čistírna 
odpadních vod v Třebíči, vodárenský dispečink, 
případně další dle dohody, informace na  
www.vodarenska.cz, e-mail sekretariat@vastr.cz, 
tel. 568 899 111 nebo 604 221 955
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{{ s{koly
{{ s{domácími{mazlíčky
{{ na{školní,{firemní{či{soukromé{plavby
{{ na{pravidelné{akce
{{ na{kajaku{nebo{paddleboardu

OBJEVTE
{{ lodní{bar
{{ občerstvení{a{ubytování{

{ v{přístavišti{v{Kramolíně

ZA{KAŽDÉHO{POČASÍ
V{KAŽDÉ{ROČNÍ{DOBĚ

 Vyplujte 
  s námi!

www.dalesickaprehrada.cz

MODERNÍ KONFERENČNÍ 
HOTEL V TŘEBÍČI
• NOVÉ POKOJE
• KLIMATIZOVANÝ SÁL PRO 250 OSOB
• KRYTÉ PARKOVIŠTĚ

ČESKÁ A EVROPSKÁ 
KUCHYNĚ
• SNÍDANĚ, KÁVA A ZÁKUSKY
• LETNÍ TERASA
• KLIMATIZOVANÉ VNITŘNÍ PROSTORY
• DĚTSKÝ KOUTEK

Velkomeziříčská 640/45, Třebíč
tel. 739 348 914 • recepce@hotelatom.cz
www.hotelatom.cz

Velkomeziříčská 640/45, Třebíč
tel. 739 348 913, info@restauracemolekula.cz
www.restauracemolekula.cz



Hrotovice

Jaroměřice
nad Rokytnou

Jemnice

Třebíč

Náměšť nad
Oslavou

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

státního rozpočtu České republiky z programu Ministerstva pro místní rozvoj.

Výstavba muzea byla podpořena Nadací ČEZ a Krajem Vysočina.

Nám. 8. května 2, 675 55 Hrotovice

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

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

Muzeum myslí i na děti!Těšíme se na vás!

Myšlenku založit v Hrotovicích muzeum pojal už 

před první světovou válkou ředitel měš- ťanské 

školy J. Černý s archeologem J. Palliardim s cílem 

vystavit bohaté archeologické nálezy z blízkého 

okolí. V roce 1935 byl ustaven „Musejní odbor“ 

a 4. července 1937 bylo slavnostně otevřeno 

v několika zámeckých místnostech muzeum. 

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

vznikla díky iniciativě odborného učitele Jana 

Žaluda. Předměty z pozůstalosti malíře Zvěřiny 

byly později umístěny v jeho rodném domku.

Rekonstrukce objektu v letech 2016–2018 vedla 

k vytvoření nového Muzea Hrotovicka. Navazuje 

na zájem místních nadšenců z dob minulých, 

připomíná bohatou historii města a jeho okolí, 

stejně jako osudů našich předků. Nechybí zde 

archeologické nálezy z regionu, ani příběhy 

z historie od středověku až do 20. století. 

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

osobnosti – fotografa Karla Chrásta či výrobce 

stabilních motorů Jana Dolníka. Jeho dílna je 

součástí expozice, věnované místnímu průmyslu 

a zemědělství. Prohlídková trasa je obohacena 

o interaktivní prvky. 

Praha

Brno
Hrotovice

Na Třebíčsku si to zamilujete!

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Hrotovice

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Akce se budou konat v souladu s platnými  
epidemiologickými opatřeními.

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

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

příběh HISTORIE

příběh MSTĚNIC

příběh ROKU

příběhy OSOBNOSTÍ

Moravské Budějovice

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

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

ČERVEN
zámecké nádvoří / Tradiční ochutnávka jihomorav-
ských vín

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

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

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

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

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

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

nebo na plakátech.

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

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

kaple sv. Michala

Na Třebíčsku si to zamilujete!

TOP TURISTICKÉ ZAJÍMAVOSTI:

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

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

www.trebicsko-moravskavysocina.cz
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ZOO JE STÁLE 
S VÁMI

můžete nás podpořit na
WWW.ESHOP.ZOOJIHLAVA.CZ

nákupem suvenýrů

VÍCE NEŽ 280
DRUHŮ ZVÍŘAT

RESTAURACE LIHOVAR
STYLOVÁ 

s vlastním

VELKÝ SÁL (90 osob)

LIHOVARSKÁ ZAHRADA (1500 osob)

MUZEUM VOZŮ JAGUAR

POŘÁDÁNÍ AKCÍ NA KLÍČ 

MINIPIVOVAREM

Na dosah jedinečným  památkám

UNESCO v TŘEBÍČI

Nad Zámkem 7, Třebíč
www.centrum-lihovar.cz

H otelový komplex tvoří zámecká budova s historic-
kými a moderními pokoji, sály a salonky, moderní 
budovy s hotelovými pokoji, velkolepé wellness 
centrum, dětské herny a prostorné restaurace. 

Žhavou novinkou jsou pokoje Superior v nové budově 
s nádherným výhledem na zámek a nádvoří. Téměř z ptačí 
perspektivy také uvidíte na bludiště a do zámecké zahrady. 
Pokoje jsou převážně rodinné se dvěma oddělenými ložni-
cemi. Některé koupelny mají volně stojící vany s průhledy 
přímo do moderních interiérů.

Ve wellness centru jsou k dispozici vnitřní bazény, venkovní 
celoročně vyhřívané bazény a vířivý bazén, venkovní dětské 
bazény s atrakcemi a saunový svět, kde jsou kromě finských 
a parních saun také biosauna, infrasauna, tepidarium, Knei-
ppovy chodníčky, ledová jeskyně, ochlazovací bazén a rela-
xační zóny. Vyzkoušet můžete saunové ceremoniály, masáže, 
parafínové zábaly, kosmetiku, pedikúru, manikúru nebo 
kadeřnické služby.

Kuchyně nabízí pokrmy à la carte a sezónní speciality. Ho-
teloví hosté si pochutnají na bohatých snídaních a večeřích 
formou bufetu.

V hotelu Zámek Valeč si na své přijde opravdu každý.

Dárkové poukazy vystavujeme na pobyty i hotelové služby 
v libovolné hodnotě, nyní nově s prodlouženou platností, 
lze hradit také z fondu FKSP.

ROZHOVOR S PANEM VALOU
Podnikatel Bronislav Vala, majitel stavební firmy V-Stav Hro-
tovice, v roce 2008 koupil zámek ve Valči a začal s rozsáhlou 
rekonstrukcí. Co tomu všemu předcházelo, proč se pustil do 
takového projektu a co plánuje do budoucna, nám prozradil 
při odpoledním posezení u kávy v zámecké restauraci.

Kdy jste si poprvé začal pohrávat s myšlenkou rekonstrukce 
zámku? Poprvé jsem o rekonstrukci zámku začal uvažovat 
v roce 1996, v tomto roce jsem si zámek pronajal i s předkup-
ním právem do budoucna. Po pěti letech jsem na základě 
vnitřního pocitu od projektu upustil a pronájem zrušil. Násle-
dujících několik let jsem se o zámek nezajímal a majitelé se ho 
snažili bez úspěchu prodat. V roce 2007 jsem o koupi zámku 
začal uvažovat znovu. Samotná představební příprava zabrala 
tři roky a v roce 2011 jsme začali s rekonstrukcí.

Co vás přesvědčilo znovu se k tomuto projektu vrátit? 
Kromě osobního vztahu, který mám k této zemi a k obci, v níž 
žiji, mám velmi rád historii. Proto mi připadalo, že je velká škoda, 
aby tento objekt, který má kořeny již ve 12. století a do přibliž-
ně stejného stavu byl postaven v roce 1534, neustále chátral 
a nevyužíval se. Na začátku jsem předpokládal, že rekonstrukce 
skončí pouze opravou samotného zámku, ale postupně jsem 
rekonstrukci rozšiřoval na ostatní hospodářské budovy až do 
současného stavu. Kdybych na začátku ale věděl, co všechno to 
bude obnášet, vůbec bych se do toho nepouštěl.

Co je nejhezčí a co nejtěžší na tom, být zámeckým pánem? 
Nejhezčí je pocit, že se podařilo realizovat dílo, které zůstane za-
chováno pro další generace a které dělá radost mnoha lidem v ši-
rokém okolí. Myslím si, že vytváříme něco, co má ambice zapsat 

se nejen do historie obce Valeč. Zámeckým pánem se necítím, 
jenom udržovatelem a správcem majetku, který nám připomíná 
naše předky a naši kulturu. Za nejtěžší považuji udržet provoz 
areálu v chodu. Sami víte, že zámky si na provoz ze vstupného ne-
vydělají, a bazény jsou na tom stejně. Proto se musíme snažit být 
co nejlepší, aby k nám lidé jezdili a potom se rádi vraceli. 

Jak a kde nejraději odpočíváte? Nejvíce si odpočinu s ro-
dinou v zimě na lyžích, v létě na kolech. Pokud se pohybuji 
v dosahu zámku, považuji za odpočinek procházku areá-
lem, při které přemýšlím o tom, 
co bude dál. Projekt zámku ve 
Valči ale nepovažuji za práci, ný-
brž za koníček. 

HOTEL * RESTAURACE * FIREMNÍ AKCE * SPORTOVNÍ VYŽITÍ

Sport-V-Hotel HROTOVICE
+420 606 070 565

www.hotel-hrotovice.cz

Wellness hotel Zámek Valeč 
JSOU HOTELY, KDE PŘEČKÁTE NOC. U NÁS SI UŽIJETE DEN I NOC.

V hotelu Zámek Valeč zažijete hýčkání těla v příjemném prostředí 
moderních nebo historických pokojů, kde se vkusně snoubí kouzlo 
minulého s luxusem moderního.

Hotel Zámek Valeč  |  Valeč 1, 675 53 Valeč u Třebíče  |  568 441 372  |  recepce@hotel-valec.cz  |  www.hotel-valec.cz

Udělejte radost svým blízkým 
krásným dárkem a věnujte jim dárkový 

poukaz do hotelu Zámek Valeč

Zámek Valeč, foto: Martin Urbánek



 www.vyletninoviny.cz www.vyletninoviny.cz12 /  / 13 

VÝLETNÍ NOVINY REGIONU TŘEBÍČSKA VÝLETNÍ NOVINY REGIONU TŘEBÍČSKA



 www.vyletninoviny.cz www.vyletninoviny.cz14 /  / 15 

VÝLETNÍ NOVINY REGIONU TŘEBÍČSKA VÝLETNÍ NOVINY REGIONU TŘEBÍČSKA

Dukovany

KRÁTKÝ POHLED DO HISTORIE
Původ názvu pochází z osobního germánského 
jména Toko, z toho vznikly Tokovany a pak 
Dukovany. Do dějin se obec zapsala také tím, že 
dala jméno nedaleké jaderné elektrárně. První 
zmínka je z roku 1279, o Dukovanech se píše 
v listině olomouckého biskupa, který potvrzuje 
templářům právo na místní kostel sv. Václava. 
Ve středověku patřily Dukovany do jednoho 
celku s nedalekým hradem Rabštejn. V 16. století 
jsou v držení pánů z Lipé. Od 17. století se na 
Moravě tvoří šlechtické državy, ale Dukovany jsou 
výjimkou. Až do 20. století zůstaly samostatným 
statkem. V roce 1809 postavili dukovanští školu. 
Snaha držet krok s dobou vedla k vybudování 
malé vodní elektrárny z bývalého mlýna 
Havránku. Elektřinu používal velkostatek, domy 
v Dukovanech a připojily se dokonce i okolní 
obce. Za první republiky zavítal do obce tehdejší 
prezident T.G. Masaryk. V zahraničním odboji 
bojoval zdejší rodák Josef Veselý a mimo jiné také 
zajišťoval osobní ochranu Edvarda Beneše. 

STOJÍ ZA TO VIDĚT
V této malebné a klidné vesnici stojí za zhlédnutí 
kaple Nejsvětější Trojice z roku 1689 a také 
původně raně gotický kostel sv. Václava. 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 

SRPEN
27. 8. 2021 / Ukončení léta

LISTOPAD
6. 11. 2021 / Zabijačkové hody

28. 11. 2021 / Rozsvícení vánočního stromu

PROSINEC
5. 12. 2020 / Setkání s Mikulášem, čerty a andělem

Podívejte se na:  
www.obecdukovany.cz a www.zamekdukovany.cz

Moravský Krumlov

MORAVSKÝ KRUMLOV
Město s necelými šesti tisíci obyvateli najdete asi 30 
km jihozápadně od Brna v  kotlině krumlovských 
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, jenž se téměř 
na tři století stal sídlem sekundogenitury knížecího 
rodu Lichtenštejnů. V 17. století bylo krumlovské 
panství povýšeno na knížectví a město neslo krátce 
název  Liechtenstein.
Od roku 2016 je vlastníkem zámeckého areálu 
město Moravský Krumlov, které postupně tuto 
mimořádnou kulturní památku obnovuje s vizí 
ZÁMEK ŽIJE! V současné době probíhá oprava 
jižního křídla se zámeckou věží. Město zajistilo 
rekonstrukci výstavních prostorů pro umístění 
Slovanské epopeje a předpokládá, že v první 
polovině letošního roku bude Muchův cyklus znovu 
na zámku po deseti letech instalován.
K dalším zajímavým památkám v centru města 
patří Knížecí dům s galerií a muzeem, kostel 
Všech svatých, Lichtenštejnská hrobka a kostel 
sv. Bartoloměje s bývalým augustiniánským 
klášterem. V současnosti zde sídlí radnice. Typickou 
dominantu představuje kaple sv. Floriána, z návrší 
se můžete pokochat pohledy na město i okolní 
krajinu.
Rozmanitá příroda nabízí zajímavé zážitky při  
procházkách či cyklistických výletech kolem řeky 

Rokytné a do Národní přírodní 
rezervace „Krumlovsko-rokytenské slepence“ 
s obnovenou naučnou stezkou. Zpestřením na trase 
jsou instalované herní prvky pro děti a workoutová 
stanoviště pro zlepšování kondice. V létě se můžete 
osvěžit v areálu koupaliště a ve volně přístupném 
zámeckém parku si  zahrát atraktivní discgolf.

Rádi Vás v našem městě přivítáme.

KVĚTEN
květen 2021 / zámek / Slovanská epopej opět  
v Moravském Krumlově

9. 5. 2021 / kaple sv. Floriána / Floriánská pouť

ČERVEN
5. a 19. 6. 2021 / zámek / XXVI. Mezinárodní hudební 
festival CONCENTUS MORAVIAE – koncerty

ČERVENEC, SRPEN
červenec 2021 / zámecké nádvoří / Kinematograf Bratří 
Čadíků

11. 7., 25. 7., 8. 8. 2021 / nám. T. G. Masaryka / Nedělní 
koncerty dechovek

19.–21. 8. 2021 / zámecký park / metalový festival 
ROCK CASTLE

ZÁŘÍ
2.–5. 9. 2021 / Moravský Krumlov, obce regionu  
a Třebíčska / Malý festival Loutky

18. 9. 2021 / zámecké nádvoří / Krumlovské burčákobraní

25.–26. 9. 2021 / areál u Orlovny / Václavské hody 
v Rakšicích

LISTOPAD
27. 11. 2021 / nám. T. G. Masaryka / Pohádkové Vánoce

Více informací na www.mkrumlov.cz
Informační centrum a Městské kulturní středisko 

Moravský Krumlov, nám. T. G. Masaryka 40 
tel.: +420 725 579 923

e-mail: infocentrum2@seznam.cz, meks@meksmk.cz
www.facebook.com/mkrumlov.cz

Jaroměřice nad Rokytnou

ZA POZNÁNÍM DO JAROMĚŘIC  
NAD ROKYTNOU
Město Jaroměřice nad Rokytnou se nachází 13 
km od Třebíče. Historické jádro bylo prohlášeno 
městskou památkovou zónou. 
Největšího rozmachu město zažilo za rodu 
Questenbergů, který panství přestavěl do nynější 
barokní podoby.
Dominantou města je bezesporu státní zámek, 
kterému se také přezdívá moravské Versailles. 
Součástí komplexu je chrám sv. Markéty, který je 
nyní z důvodu rozsáhlé rekonstrukce veřejnosti 
nepřístupný. K areálu patří francouzská zahrada 
a anglický park. V roce 2021 pokračuje na zámku 
výstava s názvem Od pole válečného po objetí 
múzami, Questenbergové na zámku v Jaroměřicích 
nad Rokytnou. 
Město je spjato s básníkem Otokarem Březinou. 
Muzeum, které provozuje Společnost Otokara 
Březiny, je nejstarším literárním muzeem na 
Moravě.  Návštěvníci mohou zavítat do dvou 

turistických informačních center, které jsou 
v provozu v průběhu celého roku. Na náměstí 
Míru je to Turistické informační centrum Radnice 
(v knihovně), na ulici F. V. Míči Turistické 
informační centrum Špitál. Jeho barokní budova je 
využívána k pořádání výstav, přednášek a dalších 
kulturních programů.

VYUŽITÍ VOLNÉHO ČASU 
Volný čas mohou návštěvníci trávit v zámecké 
zahradě, která je příjemným prostředím na 
procházky, relaxování a poznávání. V letních 
měsících je ideálním místem k návštěvě letní 
koupaliště, které je v provozu od června do srpna 
v závislosti na přízni počasí. Od dubna do října je 
v provozu dětské dopravní hřiště, kde si mohou 
zájemci o víkendech zdarma zapůjčit autíčka 
a motokáry. Mnohostranné sportovní vyžití nabízí 
sportovní areál na ulici Jiráskova. Součástí areálu 
je hřiště s umělou trávou, atletický ovál, dráha 
na inline bruslení a workoutové hřiště. Sportovní 
vyžití nabízí také tenisové kurty, fotbalové hřiště 
a dětská hřiště.

DUBEN
9. 4. 2021 / Uložení Kamenů zmizelých – pietní akt

30. 4. 2021 / Farní zahrada / Čarodějnice

KVĚTEN
23. 5. 2021 / Zámecký park / S Večerníčkem do 
pohádky

ČERVEN
16. 6. 2021 / Státní zámek / Concentus Moraviae – 
Anna Fusek a Ensemble Kavka

ČERVENEC
7. 7. 2021 / Státní zámek / 4 Tenoři

8. 7. 2021 / Státní zámek / Noc na Karlštejně

SRPEN
7.–21. 8. 2021 / Státní zámek / 23. ročník 
Mezinárodního hudebního festivalu Petra Dvorského

15. 8. 2021 / Zámecký park / Posvícení v Jaroměřicích  
nad Rokytnou

ZÁŘÍ
17. 9. 2021 / Dny evropského dědictví v Jaroměřicích 
nad Rokytnou

ŘÍJEN
29. 10. 2021 / Náměstí Míru / Lampionový průvod  
za strašidly

PROSINEC
10. 12. 2021 / Státní zámek / Vánoční koncert Anežka 
Binková & band
 

Změna programu vyhrazena.

www. jaromericenr.cz

Turistické informační centrum - Špitál 
F. V. Míči 726 
675 51 Jaroměřice nad Rokytnou 
Mobil: 775 547 522 
E-mail: mks@jaromericenr.cz

Turistické informační centrum - Radnice 
nám. Míru 2 
675 51 Jaroměřice nad Rokytnou 
Tel.: 568 408 028

Winterhaldera.  
V zámku se můžete občerstvit ve vynikající 
restauraci a také si v doprovodu průvodce 
prohlédnout zrekonstruované pokoje. Není nad to 
dát si na terase pod lípou dobrou kávu s výhledem 
na zámecký park a naplánovat si další výlet. Nebo 
třeba vzpomenout na to, že do Dukovan jako 
školačka jezdila za prarodiči herečka a signatářka 
Charty 77 Vlasta Chramostová. 

OKOLÍ DUKOVAN
Milovníci přírody jistě ocení přírodní park 
Rokytná, kaňonovitý tok řeky Jihlavy i vzdálenější 
přírodní rezervaci Údolí Oslavy a Chvojnice. Poblíž 
obce se nacházejí zříceniny středověkých hradů 
Rabštejn a Templštýn. Milovníci techniky by neměli 
minout Infocentrum Jaderné elektrárny Dukovany 
a také Přečerpávací vodní elektrárnu Dalešice.

PŘÍRODNÍ PARK ROKYTNÁ
Nedaleko Jaroměřic nad Rokytnou, za obcí Příštpo, 
se rozprostírá přírodní park Rokytná. V roce 1978 
byl zřízen jako oblast klidu a v roce 1996 přehlášen 
na přírodní park Rokytná. Celková výměra parku 
činí 5 320 ha. Přírodní park je znám hlavně díky 
své bohaté fauně a flóře. Mezi chráněné plazy, 
které lze v parku spatřit, patří užovka obojková, 
užovka hladká a užovka podplamatá. V řece se 
vyskytuje i ohrožený druh sladkovodního mlže, 
a to vzácný velevrub tupý a velevrub malířský. 
K nejvýznamnějším rostlinám se řadí sněženka 
podsněžník, jaterník podléška, ostřice chlupatá, 
dymnivka plná, stulík žlutý a brambořík nachový. 
Na jaře zde své koberce vytváří medvědí česnek.
V turistických informačních centrech a na 
webových stránkách města je k dispozici 
propagační materiál, který formou naučné stezky 
seznamuje návštěvníky se zajímavými místy parku. 
Naučná stezka po žluté turistické značce začíná 
u zámku a končí u Pulkovského mlýna. Na celkem 
12 km se nachází 10 zastavení. 

Pro letošní turistickou sezónu připravujeme pro 
návštěvníky, především pro rodiny s dětmi, hrací 
kartu, která bude obsahovat několik netradičních 
otázek. Soutěž bude probíhat od 1. 6. do 30. 9. 2021. 
Na shledanou v Jaroměřicích!

RestauRace
Ochutnejte poctivý zámecký guláš, domácí noky či někte-

rou ze sezónních specialit. Přes léto můžete posedět na 

zahrádce s výhledem do zámeckého parku. Pro děti je  

k dispozici trampolína a celá řada her i hraček. A pétanque 

si může zahrát každý! Cyklisté jsou u nás vítáni.

OtevíRací dOba
Pondělí–Čtvrtek  11:00–22:00 
Pátek–Sobota  11:00–24:00 

Neděle  11:00–21:00

Kalendář aKcí

Neděle 9. května
 Oslava zámecKých naROzenin

Středy 21. 7. | 28. 7. | 4. 8. | 11. 8. 
letní KinO v zámecKém paRKu

Sobota 6. listopadu 
Obecní zabijačKOvé hOdy

Neděle 19. prosince 
vánOce na zámKu

zámecKá expOzice
Prohlídka s průvodcem vás zavede do zámeckých kom-
nat, které na konci 18. století obývala hraběnka Marie 
Brigita de Canal. Seznámíte se s historií zámku i s příběhy 
jeho majitelů. Kromě hraběcí jídelny či ložnice si můžete 

prohlédnout i freskový sál Pantheon.
Červen–srpen: denně kromě pondělí ve 13:00, 14:00 a 15:00

Září–červen: o víkendech ve 13:00 a 14:00 nebo na objednání

Tel. +420 739 348 915, info@zamekdukovany.cz
Zámek Dukovany, Dukovany 1, Dukovany

www.zamekdukovany.cz

STYLOVÁ RESTAURACE • PROHLÍDKY S PRŮVDCEM • SVATBY, OSLAVY, FIREMNÍ AKCE • LUXUSNÍ UBYTOVÁNÍ

nabídKa 
zvýhOdnĚných 
ubytOvacích 
BALÍČKŮ NA 
www.zamekdukovany.cz

Grafický manuál značky

sponzorský vzkaz
PODPOŘIL KRAJ VYSOČINA

K tradičním a navštěvovaným akcím patří 
Obecní zabijačka a košt pálenek.
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Náměšť nad Oslavou
DUBEN
12. 4. 2021 v 19.00 – předběžný termín / Karel Plíhal 
– koncert

19. 4. 2021 / Spirituál kvintet 60 let – přednáška

KVĚTEN
7. 5. – 9. 5. 2021 / Zámecký Vrch Mann Filter 2021 – 
40. ročník / Mezinárodní závody soudobých a historic-
kých automobilů do vrchu

16. 5. 2021 / Zámecká Jízdárna, 19:00 / Bratři Ebenové 
– koncert

22. 5. 2021 / Zámecká Jízdárna / 50. ročník Náměšťské 
placky – festival trampské hudby

ČERVEN
Přes léto: červen–září / zámecký park / Výstava umě-
leckého kováře Pavla Tasovského

1. 6. – 10. 6. 2021 / Výstavní síň Staré radnice /  
VÝSTAVA ZUŠ, Náměšť

11. 6. 2021 / Zámecká Jízdárna, 19:00 / Poslední ze 
žhavých milenců – divadlo / Hrají: Simona Stašová, 
Petr Nárožný

13. 6. 2021 / Zámecká knihovna, 19:30 / Concentus 
Moraviae – Helsinki Baroque Orchestra,  
Aapo Häkkinen – Koncert vážné hudby

14. 6. – 25. 6. / Výstavní síň Staré radnice / Výstava ZŠ 
Husova, Náměšť

24. 6. 2021 / Zámecká knihovna, 19:00 / Concentus 
Moraviae – Private Musicke, Raquel Andueza –  
Koncert vážné hudby

ČERVENEC
Masarykovo náměstí / Kinematograf bratří Čadíků

9. 7. – 10. 7 2021 / travnatá plocha za Starou radnicí / 
Minikino

24. 7. 2021 / Anenská pouť

24. 7. – 31. 7. 2021 / Folkové prázdniny / Multižánrový 
mezinárodní hudební festival. Koncerty v zámeckém 
parku, dílny, semináře, výstavy a další...

ZÁŘÍ
11. 9. – 12. 9. 2021 / Oživený zámek

ŘÍJEN
3. 10. 2020 / Farní zahrada / Jablkobraní / výstava 
domácích výpěstků ovoce a zeleniny
23. 10. 2020 / Pohádková cesta s lampiónem

LISTOPAD
6. 11. 2021 / JŮ a HELE – pohádka
24. 11. / Rozsvícení vánočního stromu

PROSINEC
12. 12. 2021 / Kostele sv. J. Křtitele, 18:00 / Cimbal 
Classic a pěvecký sbor Alegro – Vánoční koncert

Změna programu vyhrazena.
Akce se budou konat v souladu s platnými 

epidemiologickými opatřeními.
Sledujte web: mks-namest.cz 

NÁMĚŠŤ NAD OSLAVOU

Náměšť nad Oslavou je malebné město ve 
východní části kraje Vysočina, oblasti s bohatým 
kulturním dědictvím a rozmanitou přírodou. 
Rozkládá se po obou březích řeky Oslavy, 
na spojnici mezi městy Brnem a Třebíčí.

První zmínka o Náměšti pochází z roku 1234. 
Toto období dnes připomíná okrouhlá věž 
z lomového kamene v západní části zámeckého 
areálu.

Historickými dominantami města jsou 
renesanční zámek a kamenný most přes 

řeku Oslavu s 20 barokními sochami, 
který je památkově nejvýznamnější mostní 
stavbou na Moravě. Městské centrum nese 
statut Městská památková zóna. Mezi další 
významné historické památky patří Kostel sv. 
Jana Křtitele, barokní špitálek sv. Anny s kaplí 
a Hrobka Haugwitzů, posledních majitelů 
náměšťského panství. V prostorách Staré 
radnice nalezneme také dvě stálé muzejní 
expozice – Síň náměšťského fotografa Ondřeje 
Knolla a Papírníkovu tiskárnu. V bezprostřední 
blízkosti zámku se nachází Galerie 12, kde 
se během celého roku pořádají autorské výstavy 
českých i zahraničních umělců.

Z Náměště vede několik přitažlivých turistických 
tras, které vybízejí ke zhlédnutí nádherné 
přírodní scenérie v okolí řeky Oslavy. Můžete 
si tady naplánovat pěší i cykloturistické výlety, 
které budou obohaceny o nádherné výhledy 
na zříceniny hradů i objekty starobylých mlýnů. 
K procházkám láká i přírodní památka Obora. 
V okolí můžete navštívit také Dalešickou 
přehradu, rozhlednu v Ocmanicích, Hadcovu step 
u Mohelna, Památník Bible Kralické, rozhlednu 
Babylon a mnoho dalších pozoruhodných míst.

Město Náměšť nad Oslavou má bohatou 
hudební tradici. Můžete zde navštívit například 
mezinárodní festival Folkové prázdniny, 
mezinárodní festival 13 měst Concentus 
Moraviae, festival křesťanské hudby Náměšťfest, 
soutěž amatérských hudebních skupin Náměšťská 
placka a určitě si nenechte ujít ani zámecké 
koncerty, které se pravidelně opakují několikrát 
do roka. Hudbou to v Náměšti však nekončí. 
Fanoušci motosportu a automobilů mohou 
navštívit nejstarší automobilové závody 
současných i historických automobilů do vrchu 
v České republice pořádané Autosport klubem 
Náměšť nad Oslavou nebo motokrosové a enduro 
závody pořádané Veterán enduro – motokros 
klubem Náměšť nad Oslavou. Mezi další hojně 
navštěvované akce patří například Oživený 
zámek, Regionální olympiáda dětí a mládeže, 
Oslaviáda, divadelní představení pro děti i dospělé 
a nespočet dalších kulturních a sportovních 
událostí.

Bližší informace naleznete na:
www.namestnosl.cz  •  www.mks-namest.cz

Přejeme vám spoustu krásných zážitků,  
které si z návštěvy našeho města můžete odnést.

Křížovka
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JEDINÝ KOUPACÍ BIOTOP  
NA TŘEBÍČSKU

Přírodní koupací biotop se nachází na místě 
původní vodní nádrže v údolí řeky Želetavky. 
Těšit se můžete na čistou vodu, vodní atrakce 
(tobogán, klouzačky) a nechybí ani sprchy, 
zamykací skříňky, hřiště na plážový volejbal 
a možnost relaxace ve stínu vzrostlých stromů. 

K občerstvení lze využít bufet s přilehlou 
terasou.

Voda v biotopu je vhodná i pro alergiky, 
protože k čištění vody nejsou používány žádné 
dezinfekční nebo chemické prostředky.

www.biotop.jemnice.cz 
tel.: +420 721 508 737

Jemnice

POHÁDKOVÁ STEZKA  
ANEB PUTOVÁNÍ MALÉHO ČLOVÍČETE
Pohádková stezka je dlouhá 4 km a vede 
po lesních i asfaltových cestách v okolí 
obce Panenská. Setkáte se zde s různými 
pohádkovými postavami a prožijete 
čarovná dobrodružství. Stezka je přístupná 
celoročně a vstup na ni je zdarma.

HASTRMANOVA EKOSTEZKA
V blízkosti prvního zastavení pohádkové 
stezky se navíc nachází i Hastrmanova 
ekostezka. Krátká stezka (200 m) zaměřená 
na životní prostředí kolem nás. Stezku 
tvoří celkem 9 zastavení a zakončena je 
ekobludištěm.

ROZHLEDNA U SOVY / ROZHLEDNA  
POD LESEM
Vydejte se na Rozhlednu u sovy, která 
nabízí výhledy do širokého okolí. Najdete 
ji na nejvyšším vrcholu pohádkové stezky 
– Sedlo – v nadmořské výšce 600 m n. m. 
Menší Rozhledna pod lesem Vám nabídne 
krásné pohledy na Pohádkovou Panenskou, 
kde mimo jiné můžete vidět např. 
opravenou kapličku sv. Jakuba.

DĚTSKÉ HŘIŠTĚ
Na samém začátku pohádkové stezky je 
vybudováno dětské hřiště s pískovištěm. 
V letních měsících jsou k dispozici i dětské 
hračky na pískoviště a další sportovní 
vybavení, které si můžete zdarma zapůjčit 
v “infobudce”.

PŮJČOVNA KOLOBĚŽEK
Na pohádkovou stezku se můžete vypravit 
nejen pěšky, ale i na koloběžkách. V období 
letní sezóny jsou k zapůjčení na samém 
začátku pohádkové stezky, a to na dětském 
hřišti u obsluhy infobudky. V nabídce jsou 
koloběžky pro děti i dospělé. 
Více informací na  
www.pohadkova.panenska.cz

INFO PRO TURISTY
ZÁMEK JEMNICE
Otevřeno:  
červenec–srpen  
Út–Ne  9.00–16.00
Expozice: příležitostné výstavy

KOSTEL SV. VÍTA  
+ PODZEMNÍ PROSTORY
V roce 2012 byly v kostele v rámci 
restaurátorských prací objeveny středověké 
nástěnné malby s námětem Koruny Panny 
Marie, která je ve všech ohledech výjimečnou 
památkou nástěnného malířství v českých 
zemích.
Otevřeno:  
červenec–srpen 
Út–Ne  9.00–12.00, 13.00–16.00

MUZEUM JEMNICE
Na návštěvníky čeká stálá expozice o historii 
města, Selská expozice, výstavy Historická 
slavnost Barchan, O čaji a historii firmy Jemča 
a Mineralogické zajímavosti Vysočiny.
Otevřeno: 
květen a září  
SO, Ne  9.00–12.00 a 13.00–17.00 
červen – srpen  
Út–Ne  9.00–12.00 a 13.00–17.00

PŮJČOVNA ELEKTROKOL
V prostorách Turistického informačního 
centra v Jemnici je nově otevřena půjčovna 
elektrokol. K dispozici máte celkem 8 
elektrokol značky Leader Fox.
Půjčovné elektrokol 
1 hodina – 125 Kč 
2 hodiny – 200 Kč 
4 hodiny – 300 Kč 
1 den – 400 Kč 
víkend (3 dny) – 1 000 Kč 
týden (7 dní) – 2 100 Kč
Více informací na www.tic.jemnice.cz  
nebo tel. 721 508 737.

VÝLETNÍ VLAK NA TRATI  
JEMNICE – M. BUDĚJOVICE
Spolek pro veřejnou dopravu na jihozápadní 
Moravě zajišťuje příležitostné jízdy a letní 
prázdninový provoz (o sobotách, nedělích 
a svátcích) vyhlídkového výletního vlaku 
na trati Jemnice – Moravské Budějovice. 
Vlakovou soupravu tvoří bufetový 
a vyhlídkový vůz, který poskytne volný pohled 
do okolní malebné krajiny.
Více informací najdete na www.svd-jzm.cz, 
info@svd-jzm.cz nebo tel. 724 256 182.

PAINTBALL JEMNICE
Hřiště na paintball je umístěno v bývalém 
muničním skladu o rozloze 45 000 m2. Je 
tvořeno uměle a přírodně vybudovanými 
překážkami. Pro hráče je zajištěno zapůjčení 
kompletního vybavení.
Více informací najdete na  
www.paintball-jemnice.cz,  
info@paintball-jemnice.cz  
nebo tel. 602 147 377.

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

JEMNICE – PŘÍRODNÍ KOUPACÍ BIOTOP

HISTORICKÁ SLAVNOST 
BARCHAN

18.–21. 6. 2021
www.barchan.cz

Police

POLICE
Obec Police se rozkládá na pahorkatině 
Českomoravské 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. století 
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 Police 
byl v roce 1945 zkonfiskován a od roku 1996 je 
ve vlastnictví obce. Od roku 2005 je každoročně 
otevřen pro veřejnost. Prostory později v baroku 
vyzdobil půvabným štukem Baldassar Fontana. 
Další památky – památník sv. Františka 

KONTAKTY:
Obec Police
www.obec-police.cz

  Obec Police

KVĚTEN
8. 5. 2021 / Rybník Doubrava, začátek v 8:00 / Rybářské 
závody pro dospělé / Rybářský spolek Police

9. 5. 2021 / Osík, začátek v 8:00 / Rybářské závody 
pro děti / 8–15 let / Rybářský spolek Police

ČERVENEC, SRPEN
1. 7.–31. 8. 2021 / Otevření Zámku Police, Muzea RAF, 
Muzea Waldemara Matušky a Muzea historických 
motorek pro veřejnost, zámecká věž, otevření  
návštěvnického infocentra, prodej suvenýrů,  
občerstvení, akce pro děti, koncerty, loutkové divadlo

30. a 31. 7., 6. a 8. 8. 2021 / začátky v 21:15 hodin / Letní 
kino v Polici – po 20. letech znovu v zámecké galerii! / 
hraje se za každého počasí (program na webu a fb obce 
Police)

ZÁŘÍ
5. 9. 2021 / Poutní místo Hájek / Pouť

LISTOPAD
21. 11. 2021 / ZŠ a MŠ Police, začátek ve 14 hodin / 
Vánoční prodejní výstava v bývalé školce

28. 11. 2021 / 1. Adventní neděle / Zpěv koled 
u vánočního stromu a betlému na návsi, Klub maminek

PROSINEC
5. 12. 2021 / 2. Adventní neděle / Zpěv koled  
u vánočního stromu a betlému na návsi, Klub maminek 

12. 12. 2021 / 3. Adventní neděle / Zpěv koled  
u vánočního stromu a betlému na návsi, Klub maminek 

19. 12. 2021 / 4. Adventní neděle / Zpěv koled  
u vánočního stromu a betlému na návsi, Klub maminek

24. 12. 2021 / u staré hospody, v 19:00 / Štědrovečerní 
průvod ovcí po obci

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 aktivně 
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 
historickou 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 
československých letců a dalších vojáků, kteří 
za druhé světové války bojovali proti fašismu.

MUZEUM WALDEMARA MATUŠKY
Otevřeno od r. 2020. Exponáty věnoval p. 
Miroslav Frost.

MUZEUM HISTORICKÝCH MOTOREK
Otevřeno od roku 2018. V muzeu uvidíte více 
jak 30 exponátů značky JAWA a ČZ.

Obecní úřad: telefon – 568 445 056 
e-mail: urad@obec-police.cz

Synagoga Police – opravená a otevřená v r. 2020

Tipy na výlety

Třebíč – Libušino údolí, foto: Martin Urbánek
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Tipy na výlety Tipy na výlety
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.

Vyhlídky, věže a rozhledny skýtají ten 
nejkrásnější 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 zeměměřičů. 
Rozhledna měří 24,5 m a k vyhlídce 
s instalovaným dalekohledem vede více 
než 100 původních dubových schodů. 
Při dobrém počasí mohou návštěvníci 
obdivovat 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 Haugwitzem 
a patří ke stavbám loveckého zámečku 
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. Altán býval vybaven nábytkem 
a parketovou podlahou. Bohužel, se 
vybavení nedochovalo. 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 
originálním tvarem, který připomíná 
indiánské 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-renesančnímu 
zámku, který je jedním z nejvýznamnějších 
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 viditelná 
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 viditelnosti možné 
dohlédnout na Pálavské vrchy a dokonce 
až na vrcholky rakouských 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 násobení 
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 objekt, který 
v minulosti sloužil k zásobování 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 součástí 
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 průběhu dalších staletí prošla 

věž i kostel dalšími 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 současné době jsou oblíbeným místem 
k vycházkám, odpočinku a ke koupání. Vede 
k nim naučná stezka s přírodní tematikou. 
Odpočinková stanoviště jsou vybavena 
přístřešky s lavicemi, stojany na kola 
a informačními 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 Dašov. 
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 poslední informační tabuli si 
přečteme pověst, která se k hoře Mařenka 
váže.
www.lesycr.cz

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 
ojedinělý přírodní unikát Mohelenská 
hadcová step, kterou nás provede naučná 
stezka s jarním (3,3 km) a podzimním 
(3 km)okruhem. Tato step představuje 
unikátní společenstvo 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 naopak je chudá na 
živiny. Proto se na stepi vyskytuje velmi 
rozmanitá fauna a flora včetně kriticky 
ohrožených druhů jako je např. podmrvka 
hadcová, sleziník nepravý, 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

ZA DALEKÝMI ROZHLEDY

NAUČNÉ STEZKY

Rozhledna Mařenka

Stařeč, foto: Martin Urbánek

Nárameč, foto: Martin Urbánek

Zámek Myslibořice, foto: Martin Urbánek

Třebíč – letecký pohled na centrum, foto: Martin Urbánek

Třebíč – pohled na centrum, foto: Martin Urbánek
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ZŘÍCENINA KRUHOVÉ BAŠTY  
NA HRÁDKU

Lokalita: město Třebíč – Zámostí (Hrádek)
Otevírací doba: volně přístupné

Bašta na Hrádku, nyní jako zřícenina je 
zbytkem původní kruhové věže se střílnami. 
Obehnaná byla příkopem a palisádou. Její 
stáří je datováno do poloviny 15. století.

ZŘÍCENINA TVRZE ŠTĚMĚCHY

Lokalita: Štěměchy, okres Třebíč
Otevírací doba: volně přístupné

Tvrz Štěměchy byla vodním sídlem. 
Nejstarší zmínka o tvrzi pochází z roku 
1378, jako první majitel se uvádí Adam ze 
Štěměch. V průběhu let měla tvrz několik 
majitelů. V roce 1505 byla prodána pánům 
z Valdštejna. Tím tvrz přešla k brtnickému 
panství, čímž ztratila svou sídelní funkci 
a zpustla.
Do dnešních dnů se z tvrze dochovaly 
zbytky gotických zdí, část strážní věže 
a dvou vodních příkopů.

ZŘÍCENINA KAPLE SV. VÍTA
(součást Křížové cesty Lukov)

Lokalita: Lukov u Moravských Budějovic, 
okres Třebíč
Otevírací doba: volně přístupné

Roku 1677 nechal hrabě Rudolf Jindřich 
ze Schaumburku na Křížové hoře (nebo 
kopec Svatý Vít) postavit kapli zasvěcenou 
Antonínu Paduánskému a dal při ní zřídit 
poustevnu. Po roce 1700 byla kaple znovu 
vysvěcena a zároveň zasvěcena svatému 
Vítu. Po roce 1786 byla kaple zrušena 
a zbavena veškerého vybavení a zařízení, 
novým majitelem byl vystavěn letohrádek 
a od roku 1848 stavba postupně zanikala 
až do zřícení zdí.

ZŘÍCENINA TVRZE TASOV (HRÁDEK)

Lokalita: Tasov, okres Třebíč
Otevírací doba: volně přístupné 

Tvrz s první zmínkou z roku 1390. Jako 
pustá pod názvem Hrádek byla doložena 
roku 1569, kdy ji Magdalena z Chlévského 
prodávala Martinovským z Rozseče. Z tvrze 
zbylo do dnešních dnů jen minimum zdiva, 
dominantu tvoří torzo obytné věže.

ZŘÍCENINA HRADU LAMBERK

Lokalita: Březník, okres Třebíč
Otevírací doba: volně přístupné

Hrad byl založen ve 14. století. 
Nejznámějším majitelem hradu byl Jan 
Sokol z Lamberka, který proslul jako zdatný 
válečník. Od roku 1459 se hrad uvádí jako 
pustý.

ZŘÍCENINA HRADU RABŠTEJN

Lokalita: Dukovany, okres Třebíč
Otevírací doba: volně přístupné

Hrad pochází z první poloviny 14. století. 
Stal se loupežnickým sídlem, ze kterého 
byly podnikány loupežné výpravy do 
širokého okolí. Po husitských válkách se 
stal hrad opět loupežnickým sídlem, proto 
byl trestnou výpravou roku 1446 dobyt 
a rozbořen.

ZŘÍCENINY

Tipy na výlety Tipy na výlety
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 památných, státem chráněných lip 
do lesního komplexu Dolní Bažantnice. 
Na deseti zastávkách 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 zástupcích 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 
poznávání 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 šestnácti zastávkami s informačními 
panely přibližujícími faunu, flóru, 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 

Součástí areálu hotelu a vinařství 
Sádek je unikátní vinařská stezka, na 
které se může návštěvník seznámit 
se 40 různými odrůdami vinné révy. 
Množitelský materiál poskytly vinařství 
genobanky významných vinařských 
ústavů na kontinentu. Prezentované 
odrůdy jsou všechny rodu Vitis a mnoho 
z nich je dnes dostupných jen na několika 
málo místech na světě (např. Damascenka, 
Muškát žlutý atp.). 
Stezka zahrnuje také ukázku různých typů 
řezu a vedení vinné révy. Všechny odrůdy 
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 Dobersbergem 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 považovat 
i to, že dodnes žije v písních a lidových 
vyprávěních. Stezka vede místy, kde 
Grasel a jeho banda loupil a skrýval se. 
Stezka vychází od Novosyrovického 
rybníka, za kterým stával dnes již 
neexistující Graselův rodný dům. Vede 
nedotčenou 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 
Rokytnou a představuje cestou jeho 
nejvýznamnější 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 
básníka a také prezentuje vlastivědné 
zajímavosti 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 rabínů“, 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 

pochlubit 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, barokní most, kapli sv. Anny, 
Schulzovy filtry 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. Husovou 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 
informačního centra a pokračuje 
zámeckým parkem ke kostelu sv. Víta, 
kde je možné v letních měsících navštívit 
podzemní prostory. Pokračuje po 
stopách středověkého vodovodu k Malé 
brance a odtud na náměstí Svobody 
s dominantou kostelem sv. Stanislava 
a jemnickým muzeem a dál Husovou 
ulicí zpět k turistickému informačnímu 
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

Okruh sv. Jakuba prochází nejstaršími 
částmi města Jemnice. Začíná 
u turistického 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.

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 dospělých. 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 zastavení s informační tabulí, lavičkou 
a dřevěnou p hádkovou postavou. 
Ke každému zastavení se váže pohádkový 
příběh se soutěžním úkolem pro děti. 
www.pohadkovastezka.panenska.cz

Třebíč – židovská čtvrť, řeka Jihlava, foto: Martin Urbánek 

Pekelný kopec – vyhlídka, foto: Martin Urbánek Třebíč – Bazilika, foto: Martin Urbánek 

Třebíč – Kostelíček, foto: Martin Urbánek 
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Chyby v tisku vyhrazeny / Neprodejné

	 první	česká	jaderná	elektrárna	s	výkonem 2 000 MW
	 pokrývá	20 % spotřeby	elektřiny	v	ČR
	 výrobou	bezemisní	elektřiny	ročně ušetří cca 14 mil. tun CO2

	 společně	s	Přečerpávací	vodní	elektrárnou	Dalešice	se řadí	mezi	významné	turistické	technické	destinace
	 je	významným	podnikem	v	regionu, zaměstnává	1	500 lidí	a generuje	dalších	30 tisíc pracovních míst
	 přispívá	k	rozvoji regionu	v	oblasti	kultury,	sportu,	turistiky,	sociální	a	charitativní
	 otevřeně	spolupracuje	a	komunikuje	s	regionem	a místními	organizacemi

JE Dukovany a Přečerpávací vodní elektrárna Dalešice 	| 	Infocentrum	561	10	5519		|		infocentrum.edu@cez.cz		
www.cez.cz		| 	www.aktivnizona.cz		| 	www.nadacecez.cz		| 	FB	–	Infocentrum	JE	Dukovany		| 	FB	–	ČEZ	Lidem

JADERNÁ ELEKTRÁRNA DUKOVANY
SKUPINA ČEZ
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