město s historií

průvodce

památkami

Bazilika
sv. Prokopa
Se

stavbou románské baziliky se začalo ve

30.

13. století a bazilika byla zasvěcena Panně
Marii. Stavba byla během staletí několikrát
poškozena, nejprve v době husitských válek,
letech

poté při obléhání města vojsky uherského krále

Matyáše Korvína (1468). V  roce 1704 byla
Prokopovi. V letech 1725 – 1731
na ní byly provedeny barokní úpravy, dnešní podobu pak získala díky úpravám v letech 1924
-1935. V  roce 2003 byla spolu s židovskou
čtvrtí a židovským hřbitovem zapsána na seznam UNESCO.
zasvěcena sv.

Městská věž
Městská

věž při kostele sv.

M artina

byla

postavena v roce 1335 jako součást městského
opevnění.

V  průběhu

staletí byla několikrát

poškozena vichřicemi a požáry.

Během oprav
v roce 1862 získala věž dnešní kopuli, generální rekonstrukcí pak prošla v letech 1996
– 1997, kdy byl veřejnosti zpřístupněn vyhlídkový ochoz ve výšce 35 metrů. Výška číslic na
hodinách je 60 cm, ciferník má průměr 5,5 m
a patří mezi největší na evropském kontinentu.

Kruhová bašta
na Hrádku
K  fortifikačnímu

systému města patřila kromě hradeb a věží na

obvodu historického jádra i předsunutá opevnění na strategických výšinách v okolí města na

Hrádku,

na

Strážné

hoře

Polankou. Do dnešních dnů se dochovaly
Hrádku. Původně to byla
dvoupatrová kruhová věž se střílnami, obehnaná příkopem a palisádou. Nedaleká kamenná mohyla byla zbudována v roce 1924
jako připomínka 500 let od smrti Jana Žižky z Trocnova.
a pravděpodobně i nad

pouze zbytky předsunutého opevnění na

Karlovo
náměstí
Karlovo náměstí v Třebíči je díky své rozhloze
2,2 ha jedním z největších náměstí v České
republice; táhne se od východu k západu
v délce cca 360 m. Náměstí vzniklo na přelomu 60. a 70. let 13. století jako rozsáhlé
tržiště. Po obou stranách je lemováno domy
s historickými fasádami, uprostřed stojí sousoší sv. Cyrila a Metoděje z r. 1885 vytvořené sochařem Bernardem Seelingem podle
návrhu L. Šimka. Dříve na náměstí stávaly
také tři kašny napájené vodou z místních
rybníků a ozdobené sochami sv.

Václava,
Floriána. V  současnosti
slouží polovina náměstí jako místo trhů, jarsv.

Šebestiána

a sv.

marků i různých lidových slavností a druhá
polovina jako parkoviště.

Černý dům
„Černý dům“ postavil měšťan Jan Rábl v letech 1619 – 1637.
Sgrafita na něm byla v roce 1862 neuvážlivě zalíčena a teprve
v roce 1925 odborně opravena. Poslední oprava byla provedena
v roce 1991. Sgrafita znázorňují jednotlivé lidské ctnosti (víra,
milosrdenství, naděje, spravedlnost, moudrost, sláva), lovecké scénky
a znaky a římské císaře Vespasiana a Tita.

Malovaný
dům
Renesanční Malovaný (Františkovský) dům
pos tavil koncem 16. století benátský kupec
Francesco Calligardi a zřídil v něm obchod
s koloniálním zbožím. Původní sgrafitová výzdoba byla pozdějšími majiteli zabílena vápnem.
Obnovil ji až roku 1903 profesor třebíčského
gymnázia Josef Kozlanský. V 80. letech 20. století prošel chátrající dům náročnou rekonstrukcí. Byla obnovena vnitřní klenba, odvážné sloupoví, vnitřní terasa s arkádami, atrium a řada
místností. Přízemí domu je využíváno jako galerie, v patře se nachází obřadní síň.

Kostel sv. Václava
a sv. Ludmily
Pravoslavný

kostel zasvěcený sv.

ven v letech

1939 – 1940

Václavu

a sv.

Ludmile

byl posta-

na půdorysu rovnoramenného kříže.

Autorem návrhu i výzdoby byl kněz, malíř a projektant v jedné osobě
O. V. Kolomacký, který sám zhotovil ikony a malby na stěnách.
Kopule kostela je pokryta lístky z pravého zlata.

ŽidovskÉ MĚSTO
Židovská čtvrť byla společně s židovským hřbitovem zapsána na seznam světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO v roce
2003. Je unikátním souborem 123 dochovaných domů. Mezi ně patří například 2 synagogy, budova židovské radnice, dům rabína,
dále pak chudobinec, nemocnice a dvě školy.
Židovská čtvrť je volně přístupná. Návštěvníky
tudy provází naučná stezka Po stopách opatů
a rabínů, která seznamuje se zdejšími památkami UNESCO.

Židovský hřbitov
Svojí

rozlohou

11 772

metrů čtverečních se řadí k největším

židovským pohřebištím v zemi.

Na celém hřbitově se nachází
přibližně 11 000 hrobů a téměř 3 000 náhrobků, z nichž nejstarší
pochází ze 30. let 17. století. Na hřbitově jsou pohřbeni členové
nejvýznamnějších židovských rodin a najdeme zde i památníky
obětem

1. světové války a nacistické genocidy.

VALDŠTEJNSKÝ
ZÁMEK
Původně benediktinský klášter, založený
v roce 1101 moravskými údělnými knížaty
Oldřichem Brněnským a Litoldem Znojemským, se nachází v severozápadní části města
nad levým břehem řeky Jihlavy.
V  16.

století byl přestavěn na zámek patřící

postupně
štejnům.

Třebíč.

Větrný mlýn
Třípodlažní budova větrného mlýna byla postavena v roce 1836.
Původně měl být dřevěný, ale nakonec byl postaven z kamene
a cihelného zdiva. Věž o průměru 8 m ve formě komolého kužele
zakončovala špičatá střecha s šindelovou krytinou. Strojovnu
osvětlovala v každém patře 3 – 4 okna. Mlýn sloužil do poloviny
19. století k mletí borové kůry na výrobu třísla pro vydělávání kůží.
Koželužství bylo v té době jedním z nejrozšířenějších třebíčských
řemesel. Dnešní vzhled větrného mlýna se velmi přibližuje jeho
původní podobě z 19. století.

Pernštejnům, Osovským a ValdDnes zde sídlí Muzeum Vysočiny

Foto: MVDr. Pavel Heřman, Pavel Čírtek
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