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V moravské části Českomoravské vrchoviny se rozkládá turistická destinace Tře-
bíčsko – moravská Vysočina. Je to oblast s velkým počtem menších obcí rozmís-
těných mezi rybníky, potoky, louky, lesy a remízky. Největším městem regionu je 
Třebíč, jehož počátky jsou spjaty se založením benediktinského kláštera v roce 
1101. Dalšími městy jsou Moravské Budějovice, Náměšť nad Oslavou, Jaroměřice 
nad Rokytnou, Jemnice a Hrotovice. Jedním z nejnavštěvovanějších turistických 
cílů destinace je vedle třebíčských památek UNESCO Jaderná elektrárna Duko-
vany.

třebíčsko www.destinace-trebicsko.cz

Třebíč se v  roce 2003 stala dvanáctým městem České republiky, jehož nejvý-
znamnější památky byly zapsány na prestižní Seznam světového kulturního 
a přírodního dědictví UNESCO. Jsou jimi židovská čtvrť se židovským hřbitovem 
a areál bývalého benediktinského kláštera s bazilikou sv. Prokopa. Tyto památky 
jsou dokladem toho, že dvě různé kultury mohou žít relativně pokojně vedle sebe 
po celá staletí.

třebíč a unesCo www.visittrebic.eu
Podzimní a jarní koncertní a divadelní sezónu střídají v létě multikulturní festi-
valy sdružené do projektu Třebíčské kulturní léto. Uličky židovské čtvrti pravi-
delně ožívají bohatým programem během festivalů Šamajim, Oživené židovské 
město nebo Zámostí, areál bývalého benediktinského kláštera a pozdějšího zám-
ku zase přitahuje stovky návštěvníků během Svatoprokopské pouti a zejména 
pak na historické Slavností Tří kápí, které jsou oslavou zápisu třebíčských pamá-
tek na seznam UNESCO a zároveň vyvrcholením každoroční festivalové sezóny. 

top akCe V třebíči www.visittrebic.eu

Rodiny s dětmi provede Třebíčí stezka Po stopách opatů a rabínů, která spojuje 
nejvýznamnější památky města. Jak se staví bazilika, jak vznikalo město nebo 
jaká byla řemesla se zájemci mohou dozvědět v  interaktivní expozici Cesty ča-
sem v třebíčském Předzámčí. Zaměstnat hlavičky hravou formou se vám podaří 
v  jediné Mozkoherně v  České republice, která se nachází přímo v  třebíčské ži-
dovské čtvrti nebo v Alternátoru, jedinečném science centru na Vysočině. V Týn-
ském údolí najdete geopark a dendrologickou stezku. Strávit čas aktivně je možné 
v Aquaparku Laguna nebo v dětském centru Labyrint. 

třebíč dětem www.visittrebic.eu

Okolí přehrady je protkáno množstvím turistických tras, které zavedou pěší tu-
risty k místním zříceninám a zajímavým vyhlídkám. Cyklisté ocení cyklostezky 
různé náročnosti spojující oba břehy. Krásy vodní nádrže obdivují turisté z palu-
by výletní lodě Horácko, která nabízí i přepravu kočárků a jízdních kol. U přísta-
viště Kramolín lze zapůjčit seakajaky a paddleboardy na více než 20 km dlouhou 
vodní cestu se spoustou zátok a ostrůvků. Vybraná místa slouží také ke koupání. 
Milovníky zlatavého moku potěší návštěva Dalešického pivovaru, známého z fil-
mových Postřižin.

dalešiCká přehrada www.dalesickaprehrada.cz

V Kralicích nad Oslavou se nacházela tvrz, ve které v letech 1578–1620 našla úto-
čiště tajná bratrská tiskárna. V dílně byly tištěny náboženské texty, světská díla 
a učebnice. Nejvýznamnější knihou je šestidílná Bible kralická. Památník Bible 
kralické se dočkal zpřístupnění v roce 1969. Expozice se věnuje nejen tiskárně, 
ale také dějinám Kralic a dílu Jana Amose Komenského. Zájemci mohou navštívit 
rovněž pozůstatky tvrze a kostel sv. Martina, ve kterém jsou obdivuhodné gotic-
ké malby – nápisy z Písma. Každoročně se v Památníku koná Den tiskařů. 

památník bible kraliCké www.mzm.cz

Jemničtí každoročně slaví historickou slavnost s netradičním názvem Barchan.  
Po celý víkend probíhá doprovodný program k  festivalu, jako například závod 
čtyř poslů, vystoupení kejklířů a tanečníků i dobových hudebních skupin.
A když už budete v Jemnici, užijte si i zdejší biotop – přírodní koupaliště, které 
se na rozdíl od toho klasického snaží o zachování biologické rovnováhy ve vodě.  
K čistění vody využívá mikroorganismy a bakterie, tedy žádnou chemii, voda je 
tak vhodná i pro alergiky. 

JemniCe www.mesto-jemnice.cz

Zámek je postupně obnovován a téměř každý rok můžete obdivovat nové pro-
story. Zaujmou především bohaté barokní štuky. Prohlídka zámeckých prostor je 
zakončena výstupem na zámeckou věž, ze které se rozhlédnete po širokém oko-
lí.  V zámku sídlí také Muzeum britského královského letectva (RAF). Expozice 
je věnována československým pilotům a ostatním vojákům působícím za druhé 
světové války ve Velké Británii. V zámku se nachází rovněž expozice historických 
motocyklů či Muzeum Waldemara Matušky.

Zámek poliCe www.obec-police.cz
Nedaleko Hrotovic najdete zaniklou středověkou vesnici. Byla postupně zno-
vuobjevována od 60. let 20. století, když byl zahájen archeologický průzkum.  
Zbytky tvrze, zemědělských usedlostí nebo dvorů můžete vidět ukryté v krásné 
přírodě. Nedaleko vesnice je rovněž zaniklý hrádek. Předměty nalezené při ar-
cheologických výzkumech vystavuje Muzeum Hrotovicka.  Muzeum připomíná 
také místní rodáky, například malíře F. B. Zvěřinu. V  expozici věnované míst-
nímu průmyslu a zemědělství najdou zalíbení zejména děti, které si zde mohou 
vyzkoušet interaktivní prvky. 

hrotoViCko www.hrotovice.cz

Na Třebíčsku najdete řadu malebných vesniček, v nichž žili po celá staletí lidé 
v souladu s přírodou a Bohem. Krajinu obohacuje množství kapliček, božích muk 
a křížků. Nejvýznamnější z  vesnic se pyšní titulem vesnická památková zóna 
nebo rezervace. Nedaleko Jaroměřic nad Rokytnou najdete Boňov s malebnou ná-
vsí, kterou lemují štítově orientované uzavřené statky s branou. Uprostřed návsi 
se nachází kaple se zvoničkou. Bohatě zdobené fasády statků upoutají návštěv-
níky vesnice Dešov. Um předků dokládají krásně zdobená vjezdová vrata domů 
obrácených štíty do návsi. 

kouZlo VesniCe www.destinace-trebicsko.cz

Téměř z  ruin povstal rodný dům československého parašutisty, jehož jméno je 
spojeno s atentátem na zastupujícího říšského protektora Reinharda Heydricha. 
Společně s  Jozefem Gabčíkem tvořili skupinu Anthropoid. Expozice vytvořená 
Vojenským historickým ústavem se věnuje nejen samotnému Kubišovi a Gabčí-
kovi, ale také nelehkému období našich dějin a osudům Kubišových příbuzných. 
Před domem je umístěna busta slavného rodáka Dolních Vilémovic.

dolní VilémoViCe
rodiště Jana kubiše

www.obecdolnivilemovice.cz

Zámky v  Jaroměřicích nad Rokytnou a v  Náměšti nad Oslavou jsou spojené 
s  hudbou. V  Jaroměřicích byla uvedena první opera v  češtině O založení města 
Jaroměřic, Náměšť představovala na přelomu 18. a 19. století významné cent-
rum hudebního života. Také v dnešní době se na obou místech konají významné 
hudební festivaly. Jaroměřický zámek vás ohromí svou velkolepostí barokního 
sídla. K  procházkám láká zámecká zahrada a rozsáhlý park. V  Náměšti může-
te obdivovat sbírku gobelínů, historického nábytku nebo se kochat výhledem ze 
zámecké terasy.

slaVná Centra kultury
www.zamek-jaromerice.cz
www.zamek-namest.cz

Přijměte pozvání na jeden ze dvou zámků v naší turistické oblasti, které fungují 
také jako hotely. 
Ubytování v  historických pokojích, královských apartmánech nebo moder-
ních pokojích nabízí Zámek Hotel Valeč. Přijďte si užít moderní wellness v his-
torických kulisách, v  areálu se nachází několik bazénů a saun, vybírat můžete 
z rozličných procedur. Na zámku v Dukovanech se můžete ubytovat v jednom ze 
šestnácti stylových pokojů, interiéry zámku a přilehlý zámecký park představují 
ideální prostory pro konání různých společenských a kulturních akcí. 

Jako na Zámku
www.hotel-valec.cz 
www.zamekdukovany.cz

Severně od Třebíče se rozprostírá Přírodní park Třebíčsko. Je to chráněná oblast 
tvořená ostrůvky ze syenitových balvanů. Na jaře rozkvétají koniklece na Ptá-
čovském kopečku, Kobylinci a na Klučovském kopci. Drobné kvítky vstavače 
obecného potěší návštěvníky přírodní památky Kozének nedaleko Mohelna, kde 
se rovněž nachází národní přírodní rezervace Mohelenská hadcová step. Díky 
pestrosti fauny a flóry patří k nejcennějším v České republice. Mohelenská had-
cová step je jediné místo na Vysočině, kde můžete spatřit sysla obecného. K pěším 
procházkám láká údolí Oslavy a Chvojnice.  

přírodní ZaJímaVosti www.destinace-trebicsko.cz
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