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UNESCO, kam se podíváš - Třebíč
Zastavení: Třebíč, Zelená hora, Zámek Žďár

Délka trasy: 110 km (tam i zpět)

Vhodné pro: 

Časová náročnost: jeden den

Doporučený věk dětí:  od 3 let

Na Vysočině můžete obdivovat nedotčenou přírodu ale také hned 
několik památek UNESCO blízko sebe.  Dnešní výlet nás zavede hned ke 
dvěma z těchto památek.

Ideální je vyjet ze Žďáru nad Sázavou hned ráno, abychom vše pohodlně stíhali. Z pomezí Čech     
a Moravy se vydáme na jih. Vzhledem k dočasné dopravní uzavírce mezi Velkým Meziříčím                
a Třebíčí, bude ideální cesta ze Žďáru nad Sázavou na Jihlavu. Za obcí Zhoř odbočíme vlevo             
a pojedeme směrem Kamenice a dále na Třebíč.

Třebíč

Autem dojedeme až k zámku respektive na parkoviště nad 
zámkem. Některé muže bude problém odsud dostat, protože se 
zde nachází Podklášterní minipivovar Urban a také Muzeum vozů 
Jaguar. Z parkoviště je to jen kousek k zámku a bazilice                      
sv. Prokopa – jedné z třebíčských památek zapsané na seznamu 
UNESCO. Tato stavba je výjimečná především prolínajícími se 
gotickými a románskými stavebními prvky. V zámku sídlí 
Muzeum Vysočiny Třebíč, interaktivní expozice Cesta časem             
a vidět můžete také zámeckou ledovnu. Do Třebíče jezdí ale 
turisté z celého světa obdivovat také židovskou čtvrť, která patří 
mezi nejzachovalejší v Evropě. Procházka úzkými uličkami 
plnými náměstíček je zážitkem a může fungovat i jako romantický 
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Zajímavostí je bezesporu Whisky bar                
v  j e d n o m  z  d o m ů  z a p s a n ý c h  m e z i 
památkami. Ochutnat zde můžete místní 
whisky TREBITSCH jak jinak než v košer 
kvalitě. Na seznamu UNESCO je také 
židovský hřbitov z druhé poloviny 15. století. 
Nachází se zde téměř 3 000 náhrobků             
a pohřbeno zde bylo pravděpodobně až 11 
000 zesnulých. Cestou k náměstí můžeme 
navštívit Masarykovu vyhlídku a vychutnat 
si zase jiný pohled na baziliku. Vyhlídek je v 
Třebíči několik a komu ani to nestačí, může 
vyšlapat schody na Městskou věž nebo 
rozhlednu Na Kostelíčku zbudované z 
bývalého vodojemu. Restaurací je ve městě nespočet a určitě tak nepřijdete ani o chuťové 
zážitky. Místní specialitou je židovské cukroví z kavárny Vrátka, které potkáte cestou mezi 
Přední a Zadní synagogou.

Dosud se zdá, že pro děti toho 
Třebíč tolik nenabízí, ale není 
to pravda .  Ekote chnické 
c e n t r u m  A l t e r n á t o r  j e 
i d e á l n í m  m í s t e m  p r o 
zkoumání přírodních jevů         
a energie. Dozvíme se, jak 
funguje parní stroj, ale také 
jak se dostane elektrický 
proud až k nám domů do 
zásuvky. Lanový areál Pavouk 
nadchne všechny, kdo se 
nebojí výšek. Hned vedle je 
koupaliště, kde přijde vhod 
smočit uchozené nohy. Třebíč 
má co nabídnout, tak si na ni 
udělejte čas.
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Zámek Žďár nad Sázavou a Zelená hora

Po  n áv r a t u  d o  Ž ď á r u  n e c h e j t e  a u t o  n a 
bezplatném parkovišti přímo u Zámku Žďár.       
V rozsáhlém areálu najdete zábavu třeba i na 
několik hodin, podle toho, na co budete mít 
zrovna náladu. Nechybí zde kavárna, obchod se 
suvenýry ani informační centrum. Přímo na 
re c ep ci  si  můžete koupit  vstup enku do 
multimediálního Muzea nové generace, které 
patří mezi nejkreativnější muzea ve střední 
Evropě. Zajít můžete také na komentovanou 
prohlídku zámkem Po stopách Santiniho 
společně s Barokní galerií, nebo je možný vstup 
pouze do Barokní galerie. Ze zámku se pěšky vydejte přes hráz rybníka na kopec Zelená hora, 
kde na vás čeká slavný Poutní kostel sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře, ten je další 
památkou UNESCO na Vysočině. A protože máte za sebou náročný den, plný zážitků, jistě 
oceníte podvečerní výhled do okolní krajiny a mimořádně čistý vzduch. Přímo v kostele si pak 
zakoupíte vstupenky na komentovanou prohlídku tohoto architektonického skvostu 
architekta Santiniho, jen je potřeba pohlídat si čas prohlídek. Můžete si ale také jen obejít ambit 
a na prohlídku se vrátit další den.

Autor tipu na výlet: Václav Šubrt
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Zámek Žďár nad Sázavou
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