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Bazilika  
sv. prokopa
Se Stavbou románSké baziliky Se začalo ve 30. 
letech 13. Století a bazilika byla zaSvěcena Panně 
marii. Stavba byla během Staletí několikrát 
Poškozena, nejPrve v době huSitSkých válek, 
Poté Při obléhání měSta vojSky uherSkého krále 
matyáše korvína (1468). v roce 1704 byla 
zaSvěcena Sv. ProkoPovi. v letech 1725 – 1731 
na ní byly Provedeny barokní úPravy, dnešní Po-
dobu Pak zíSkala díky úPravám v letech 1924 
-1935. v roce 2003 byla SPolu S židovSkou 
čtvrtí a židovSkým hřbitovem zaPSána na Sez-
nam uneSco.



Městská věž
měStSká věž Při koStele Sv. martina 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, gene-
rální rekonStrukcí Pak Prošla v letech 1996 
– 1997, kdy byl veřejnoSti zPříStuPněn vyhlíd-
kový 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 Strate-
gických výšinách v okolí měSta na hrádku, na Strážné hoře  
a PravděPodobně i nad Polankou. do dnešních dnů Se dochovaly 
Pouze zbytky PředSunutého oPevnění na hrádku. Původně to byla 
dvouPatrová kruhová věž Se Střílnami, obehnaná PříkoPem a Pali-
Sádou. nedaleká kamenná mohyla byla zbudována v roce 1924 
jako PřiPomínka 500 let od Smrti jana žižky z trocnova.



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 Pře-
lomu 60. a 70. let 13. Století jako rozSáhlé  
tržiště. Po obou Stranách je lemováno domy  
S hiStorickými faSádami, uProStřed Stojí Sou-
Soší Sv. cyrila a metoděje z r. 1885 vytvo-
řené Sochařem bernardem Seelingem Podle  
návrhu l. šimka. dříve na náměStí Stávaly 
také tři kašny naPájené vodou z míStních  
rybníků a ozdobené Sochami Sv. václava,  
Sv. šebeStiána a Sv. floriána. v SoučaSnoSti 
Slouží Polovina náměStí jako míSto trhů, jar-
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. 



kostel sv. václava 
a sv. ludMily 
PravoSlavný koStel zaSvěcený Sv. václavu a Sv. ludmile byl PoSta-
ven v letech 1939 – 1940 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.

Malovaný
důM
reneSanční malovaný (františkovSký) dům 
Po Stavil koncem 16. Století benátSký kuPec 
franceSco calligardi a zřídil v něm obchod 
S koloniálním zbožím. Původní Sgrafitová vý-
zdoba byla Pozdějšími majiteli zabílena váPnem. 
obnovil ji až roku 1903 ProfeSor třebíčSkého 
gymnázia joSef kozlanSký. v 80. letech 20. Sto-
letí Prošel chátrající dům náročnou rekonStruk-
cí. byla obnovena vnitřní klenba, odvážné Slou-
Poví, vnitřní teraSa S arkádami, atrium a řada 
míStnoStí. Přízemí domu je využíváno jako gale-
rie, v Patře Se nachází obřadní Síň.



židovskÉ Město
židovSká čtvrť byla SPolečně S židovSkým hřbi-
tovem zaPSána na Seznam Světového kulturní-
ho a Přírodního dědictví uneSco v roce 
2003. je unikátním Souborem 123 dochova-
ných domů. mezi ně Patří naPříklad 2 Syna- 
gogy, 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 Památka-
mi 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 znojem-
Ským, Se nachází v SeverozáPadní čáSti měSta 
nad levým břehem řeky jihlavy. 

v 16. Století byl PřeStavěn na zámek Patřící 
PoStuPně Pernštejnům, oSovSkým a vald-
štejnům. dneS zde Sídlí muzeum vySočiny 
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.
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