Zajímavé pamětihodnosti a krásná příroda v okolí
města Třebíč
V Třebíči uvidíme celou řadu skvostných historických staveb, navštívíme evropský unikát - výjimečně zachovalé židovské
město. Pak vyměníme štíhlé věže katedrál za strmé skalní srázy Wilsonovy skály, které vystupují z Dalešické přehrady, kde
se můžeme i vykoupat. Výlet ještě doplníme prohlídkou zámku s krásným parkem v Jaroměřicích a návštěvou historického
centra Moravských Budějovic.
Návštěvu města Třebíče můžeme zahájit prohlídkou Karlova náměstí, které se nachází přímo
v centru historické části. Jistě Vás zaujme svou rozsáhlostí 22 000 m2. Najdeme zde řadu
pozoruhodných staveb včetně několika domů z 16 stol. Pak můžeme zamířit ke kostelu sv.
Martina, dominantě města, nacházející se kousek nad náměstím. Tento původně gotický kostel
z 13. stol. prošel několika přestavbami, naposled v 17. stol. Na první pohled Vás zaujme jeho 72
m vysoká věž a obrovské hodiny o průměru 550 cm a délkou ručičky přes 3 m. Údajně se jedná
o největší hodiny na kontinentu.
Od kostela sejdeme zpět dolů na náměstí a pak přejdeme přes řeku Jihlavu. Na jejím druhém
břehu se nachází unikátně zachovalé staré židovské město. Existence židovské obce v Třebíči je
doložena od r. 1410. K nejcennějším objektům patří zrekonstruovaná Zadní synagoga – sálová
stavba s lomenými okny z přelomu 16-17. stol. Uvnitř najdeme ornamentální výzdobu a liturgické
texty. Zadní synagogu si můžete prohlédnout v návštěvní době a navíc se můžete občerstvit
ve stylové restauraci vedle synagogy. Poté, co si dostatečně vychutnáte tajemnou atmosféru
úzkých uliček a malebných zákoutí židovského města, se můžete vydat dál severním směrem
spletí kamenných schodišť nahoru na kopec nad ghettem. Až vyjdete nahoru, pokračujte
kousek za horizont, kde se nachází rozsáhlý a udržovaný židovský hřbitov. Celkem se tady nachází kolem 3 000 náhrobků. Nejstarší je z roku 1641.
Od hřbitova se vydáme zpátky, až uvidíme po pravé ruce další dominantu města - zámek a baziliku sv. Prokopa. Obojí se nachází v místech
bývalého benediktinského kláštera. Z klášterních staveb se dochovala pouze bazilika. Jedná se o velmi působivou stavbu postavenou v přechodném
románsko-gotickém slohu. Její prohlídku byste rozhodně neměli vynechat. V prostorách renesančního zámku, obklopeného menším parkem, se nachází
Museum Vysočiny Třebíč.
Dále pojedeme autem po silnici č. 23 směr Vladislav a Brno, až přijedeme do vesničky Hartvíkovice. Zaparkovat můžete u obecního úřadu. V jeho blízkosti
se nachází turistický rozcestník. Od něj půjdeme na pohodový 3 km okruh k Wilsonově skále. Začneme vpravo po žluté směr Wilsonova skála - vyhlídka 1,3
km. Poté, co projdeme obcí a přejdeme přes okolní louky, žlutá odbočí vlevo do pěkného lesa. Pokud budete mít v létě pěkné počasí, můžete pokračovat
rovně bez značky a po chvíli přijdete ke kempu a pláži Dalešické přehrady, kde se můžete vykoupat. Koupání však není tím jediným, co Vám může přehrada
nabídnout. Jsou to především strhující scenérie, které potěší každého milovníka přírody. Klidná vodní hladina je ze všech stran sevřena strmými skalními srázy,
kterým dominuje Wilsonova skála. Skaliska prorůstají nádherné smíšené lesy tvořené hlavně duby a borovicemi.
Nejkrásnější výhledy Vám samozřejmě nabídne vyhlídka z Wilsonovy skály, která před zatopením padala do hloubky více než 90 m (nyní 40 m). Není se tedy
co divit, že takové strategické místo bylo často vyhledáváno našimi předky jako přirozená pevnost a to jak ve středověku (hrádek Kufštejn), tak v dobách
prehistorických.Od skály pokračujeme dále po vyhlídkovém okruhu po žluté až se po 1,7 km vrátíme zpět do Hartvíkovic.
Naším dalším cílem je město Jaroměřice nad Rokytnou. Najdete zde jeden z největších zámeckých komplexů v Evropě, na který na západě navazuje
majestátní kostel sv. Markéty. Zámek je z jedné strany lemovaný náměstím s barokním sloupem Nejsvatější Trojice a z druhé je obklopený rozsáhlým
zámeckým parkem, nyní v podobě anglického parku. Interiéry zámku jsou přístupné ve dvou prohlídkových okruzích.
Pokud Vám ještě zůstane volný čas, pak můžete navštívit 8 km vzdálené Moravské Budějovice s cenným historickým centrem, kde najdete řadu zajímavých
staveb včetně zámku, kde se nyní nachází Museum řemesel.
Náročnost: 1 (nízká)
Informační centra:
Informační a turistické centrum, Karlovo náměstí 53, 674 01 Třebíč tel. 568 847 070, fax: 568 840 459, e-mail: info@mkstrebic.cz, www.mkstrebic.cz
Městské kulturní středisko – informační centrum, Purcnerova 62, 676 02 Moravské Budějovice tel. 568 421 826, fax: 568 421 322, e-mail: besedamb@quick.cz, www.mbudejovice.cz
Informační centrum Kulturního střediska, Komenského 1029, 675 51 Jaroměřice nad Rokytnou tel. 568 440 132, fax: 568 441 514, e-mail: kulturni_stredisko@iol.cz, www.jaromericenr.cz
Ubytování a stravování:
Penzion a restaurace Venuše, Nám. Míru 32, 676 01 Moravské Budějovice Tel: +420 568 420 523, e-mail: venusemb@volny.cz, www.venusemb.cz
SOU řemesel a služeb – Domov mládeže, Tovačovského sady 79, 676 02 Moravské Budějovice Tel: +420 568 420 097, e-mail: souz@souz.mbnet.cz,
Penzion a restaurace Lima, Karlovo nám. 33, 674 01 Třebíč Tel: +420 777 285 001, +420 568 846 429, e-mail: info@limareal.cz, www.limareal.cz/penzion
Penzion a restaurace MKS – Fórum, Masarykovo nám. 12, 674 01 Třebíč Tel: +420 568 846 439, +420 777 746 991, e-mail: k.pysny@mkstrebic.cz, www.mkstrebic.cz
Návštěvní dny a otvírací doby:
Zadní synagoga, Subakova 43, tel. 568 823 005, e-mail: info@mkstrebic.cz, http://www.mkstrebic.cz, otevírací doba: celoročně po-ne 10-12, 13-17
Bazilika sv. Prokopa, Fara římsko-katolické církve, Zámek 1, tel: 568 824 692, otevírací doba: V-X út-pá 8-11:30, 13-17, so-ne 13-17, XI-IV pouze pro větší skupiny po předchozí
telefonické dohodě
Muzeum Vysočiny Třebíč, Zámek 1, tel.568 840 518, e-mail: muzeum@zmm.cz, http://www.zmm.cz, otevírací doba: V-X út-ne 8-12, 13-17, VII-VIII po-ne 8-17, XI-III út-ne 8-12, 13-16
Židovský hřbitov, V-IX po-ne 8-20, X,III-IV po-ne 8-18, XI-II po-ne 9-16, prohlídku s průvodcem je možno domluvit s p. Zdeňkem Maláškem, tel. 568 827 111.
Vyhlídková věž kostela sv. Martina - Městská věž, V-IX po-ne 10-17, mimo sezónu po dohodě s Informačním a turistickým centrem, Karlovo náměstí 53, tel. 568 847 070, e-mail:
info@mkstrebic.cz,
Jaroměřice nad Rokytnou - Zámek, Náměstí Míru 1, tel. 568 440 025,568 440 237, e-mail: zamek_jaromerice@wo.cz, http://jaromerice.web.worldonline.cz/, otevřeno: V,IX so-ne
9-12, 13-16, V-VI,IX út-ne 9-12, 13-17, VII-VIII út-ne 9-12, 13-18
Moravské Budějovice - Muzeum řemesel, Náměstí Míru 1, tel. 568421 100, e-mail, http://, otevřeno: V-VIII út-ne 9-17
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