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ANOTACE 

V mojí práci se snaţím vyuţít moţností turismu ke zviditelnění nepříliš známých míst 

Českomoravské vrchoviny (převáţně Vysočiny). V první řadě čtenáře seznámím s oblastí 

navrhované trasy z pohledu geologie, geomorfologie, hydrologie, podnebí, flóry, fauny a 

zmíním některé chráněná území. V další části mi jde především o upoutání pozornosti na 

zajímavosti oblasti, se zařazením ne tolik známých míst a památek. Záměrem je tedy 

realizovat návrh nové naučné turistické trasy s itinerářem a nenásilnou formou zahrnout i 

některé technické a geologické zajímavosti.  

Podrobně jsem prošla kaţdé z navrhovaných míst, pečlivě zhodnotila výběr a vhodný 

přístup, tak aby si kaţdý z návštěvníků přišel na své. 

Klíčová slova: Českomoravská vrchovina, Vysočina, naučná trasa, technická památka, 

UNESCO 

 

SUMMARY 

In my project I am trying to take advantage of the tourism opportunities to promote the 

lesser known places of the Czech-Moravian highlands (mainly Vysočina). In the first part I 

will familiarize readers with the area from the perspectives of geology, geomorphology, 

hydrology, climate, flora and fauna. I will also mention some of the protected areas in the 

region. In the second part I am mainly concerned with drawing attention to the sights of the 

area with the inclusion of not so well known places and monuments. My intention is to 

implement a design of a new instructional touristic trace with an itinerary and to also 

include certain technical and geological attractions. I went through each of the proposed 

places in detail, and carefully evaluated the choice and appropriate approach so each visitor 

can come by himself.  

Keywords: Czech-Moravian highlands, Vysočina, education trace, technical monument, 

UNESCO 
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1 .  ÚVOD  

Turismus je v mnoha ohledech silným nástrojem. Dá se jím ovlivnit jak prosperita určitého 

území tak celkově i státu a ekonomiky. Proto je vhodné umět se v tomto odvětví pohybovat 

a umět ho vhodně vyuţít.  

Mým záměrem je zviditelnit a dostat do podvědomí společnosti některá vybraná místa. 

Specializuji se na místa klasické turistické poptávky (hrady, zámky, památníky), ale  

i na místa s přírodně-geologickými a technickými hodnotami. Proč právě tato? Protoţe dle 

mého názoru jsou v dnešní době opomíjeny a přitom mají ohromnou hodnotu a jsou velice 

atraktivní. Vţdyť přece příroda nám přímo ukazuje, jak se naše země vyvíjela a rostla. 

Technické památky jsou zase hlavním dokladem lidského rozvoje. A co přesně stojí  

za názvem „technická památka“? Podle pana Mazáče „jsou to lidská díla, která dokládají 

vývoj techniky, vědy a výroby v historii společnosti, jejichž kulturní hodnota je takového 

stupně, že její zachování je v zájmu společnosti“ (Mazáč, 2003).  

Hlavním problémem je, ţe mnoho lidí o takto zaměřených památkách neví. Z mého 

pohledu je hlavní chyba slabá propagace a nedostatečná prezentace, která zaostává  

za jinými obory. Neprávem jsou povaţovány za něco méně hodnotného a tím pádem  

se nedostanou ani do nabídky normálního turisty. Moţným řešením je zavést novou 

vzdělávací turistickou trasu a nenásilnou formou začlenit i tyto objekty a místa. Navrhla 

jsem ji v oblasti z které pocházím – Vysočina, protoţe ji velice dobře znám a vím, ţe je zde 

jasný příklad jak se to dá provést. Koncentrace UNESCO památek (Třebíč) je vhodným 

lákadlem a prostředím pro začlenění i takovýchto netradičně směrovaných atraktivit.  
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2 .  P OPI S  LOKALITY  Z HLEDI SKA  

GEOM ORF OLOGI CKÉHO  A  GEOLOGI CKÉHO   

 

Českomoravská vrchovina je nejrozsáhlejší horopisná oblast Čech a Moravy zasazená  

do Českého masívu a znatelně ohraničena Boskovickou brázdou na jihovýchodě  

a Východočeskou tabulí na severovýchodě (obr. č. 1). Tato oblast je nedílnou součástí 

vrásnozlomových struktur sloţená z klembovitých, hrásťových nebo kerných tektonických 

struktur. Jsou atraktivní, především protoţe tvoří spolu s rozmanitým pokryvem rostlinstva 

malebná, hluboká a často skalnatá údolí řek. Českomoravská vrchovina se tedy řadí mezi 

pahorkatiny a téţ ji můţeme označit jako vrchovinu nebo kotlinu. K tomuto reliéfu patří 

rašelinný terén a tedy i rybníky a rybniční soustavy nejsou výjimkou (Mandys, 1986). 

 

 

Obr. č. 1: Mapka ČR s vyznačením Českomoravské vrchoviny [1] 
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2.1.  GEOMORFOLOGIE  
ČR je členěna na dva významné celky, které se liší svým historickým vývojem – Český 

masív a Západní Karpaty (obr. č. 2) – [2]. Českomoravská vrchovina, nebo také lidově 

Vysočina spadá do části Českého masivu. Je územím s mírně zvlněným reliéfem  

a nepříliš vysokými pohořími rozkládající se na provincii Českého masivu. Ne vţdy tomu 

tak ale bylo. Poslední horotvorné pohyby, které probíhaly asi před 300 milióny lety (v době 

od středního devonu do svrchního karbonu), vyzdvihly vysoká horstva za příčiny 

hercynského vrásnění. Jako důvod je povaţována sráţka desek zemské kůry, a to na jihu 

kontinentu nazývaném Gondwana a na severu Lauressie (Severoatlantského kontinentu) – 

[2].  

 

 

Obr. č. 2: Digitální model reliéfu – základní geomorfologický obraz a vzájemná pozice 

Českého masivu a Západních Karpat [2] 

 

V tomto období docházelo i k posledním výlevům hlubinných vyvřelin a to převáţně 

plutonu a ţulových hornin, které přispěly ke zpevnění masívu. Poté ale za vlivu 

exogenních činitelů (větru, toku vody, dešti) byl obrušován a pohoří se zarovnávala  

do dnešní podoby. Tato pevná kra (kerné pohoří) odolávala i Alpinskému vrásnění. Byla 

jím postiţena jen minimálně, a to dokazují přesuny starších rul přes mladší křídové 
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sedimenty. Alpinské vrásnění má pouze zásluhu na vzniku zlomů, podél nichţ některé 

oblasti poklesly např. Polabí, Pomoraví a to za vlivu bočních tlaků. Těmto zlomům 

vděčíme za utvoření malebných údolí, meandrů, romantických skalnatých a hlubokých 

srázů koryt řek, které ukrajují z nejvyšších poloh do nejhlubších níţin (Jihlava  

pod Vladislaví, Oslava pod Náměští, Svratka po Dalečínem aj.). To je příčinou výstavby 

mnoha přehrad. Nejvýznamnější je jistě přehrada Dalešice, která má nejvyšší kamennou 

hráz v ČR (Mandys, 1986). 

 

2.2.  GEOLOGIE  
V různých částech Českého masívu najdeme zástupce pískovců, slínovce, jílovce, opuky. 

Hlavním nejrozlehlejším a nejstarším bokem Vysočiny jsou části krystalického jádra – 

moldanubikum a toto podloţí je tvořeno především krystalickými břidlicemi, do kterých 

vnikaly hlubinné a o něco méně ţilné vyvřeliny. Vyskytují se zde tedy hlavně granulity, 

amfibolity, hadce, serpentinity, krystalické vápence a ruly vzniklé regionální přeměnou 

(metamorfózou) původních sedimentů (pararuly) nebo vyvřelin (ortoruly).  

V moldanubiku je častý výskyt plutonů. Ten hlavní v pásmu hlubinných vyvřelin 

s převládajícími ţulovými horninami se nazývá moldanubický pluton. Nás ale více zajímá 

další z plutonů, a to syenitový třebíčsko-meziříčský masív, se kterým se potkává  

na západní straně [2]. Toto trojúhelníkové těleso se rozkládá mezi Polnou, Třebíčí a 

Moravskými Budějovicemi a také se někdy nazývá durbachyt třetihorního původu, pro 

který jsou typické syenity, perlové ruly, ţiliny aj. (Klomínský, 1994). To můţeme 

zřetelněji vidět na obrázku č. 3. Nemohu vynechat ani Ţďárské vrchy, které jsou 

nejrozsáhlejší a nejvyšší v této oblasti a jsou převáţně tvořeny krystalickými břidlicemi. 

Řeky Jihlava a Oslava hluboce prořezávají zdejší krajinu a lemují je miocenní štěrky, jíly a 

pískovce. Dříve bylo toto místo oblastí četných těţebních procesů drahých kovů, které 

však z dnešního pohledu můţeme řadit mezi nepatrné a nevýznamné. Za zmínku snad stojí 

těţba stříbra na Jihlavsku. Jinak bylo šířeji vyuţíváno stavebních surovin do místních 

cihelen, jílovitých hlín a okrajově i těţba tuhy (Zemek, 1977).  



 PETRA DOBEŠOVÁ :  NÁVRH NAUČNÉ TRASY TŘEBÍČ –  MOR .  KRUMLOV   

 
2011  5 

 

Mineralogicky je tato oblast velice zajímavá. Není zvláštností, ţe při procházce můţete 

lehce narazit na některou z odrůd křemene (hlavně záhnědy, ametistu, ale i křišťálu) a je 

proslulá výskytem vltavínů.  

 

 

Obr. č. 3: Geologická mapa povodí Dyje s vyznačenou oblastí turistické trasy [3] 

 

2.3.  POPIS OBLASTI  
 

2 . 3 . 1 . H Y D R O L O G I E  

Českomoravská vrchovina je zasazena do jádra Českého masívu a má za sebou nejdelší 

geologický vývoj na našem území, stejně jako třeba Šumava. Z hlediska hydrologického 

členění spadá do oblasti povodí Dyje. Je to také oblast pramenných řek v níţ se nachází 

hlavní evropské rozvodí tzv. střecha Evropy, mezi Severním mořem kam spadá Sázava, 

Doubrava, Chrudimka, Krounka a Černým mořem kam se řadí Jihlava, Oslava a Svratka 

(obr. č. 4). Pro oblasti s výskytem takovýchto pramenišť jsou typická rašeliniště, konkrétně 
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na Vysočině je to Velké Dářko. Výjimkou nejsou ani rašelinné louky a lesy jako třeba 

Ţákova hora. Podzemní prameny se zde příliš nevyskytují – jak ukazuje i mapa na  

obr. č. 5. Krystalické horniny vyskytující se zde nejsou vhodné pro tvorbu podzemních 

zásob vody. Na modelaci dnešního terénu se po staletí zaslouţily tři významné toky této 

oblasti, a to řeka Jihlava, Oslava a Rokytná.  

Vysoká vyspělost rybničního hospodářství plyne jiţ z historie, kdy uţ od 15. stol byly 

intenzivně rybníky zakládány kvůli pohonu hamrů a také k chovu ryb (Mandys, 1986). 

 

 

Obr. č. 4: Hydrologická mapa povodí Dyje s vyznačenou oblastí turistické trasy [4] 

 

Řeka Jihlava – je pravostranným přítokem Svratky a Protéká napříč celým krajem 

Vysočina – městem Jihlavou, Třebíčí a dále pokračuje jihovýchodním směrem. Jak uţ jsem 

zmínila, v oblasti bylo budováno mnoho vodních nádrţí a přehrad. Dvě z nich je důleţité 

zmínit, protoţe jsou vyuţívány k energetické zásobě kraje a současně dodávají vodu pro 
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jadernou elektrárnu Dukovany. Vodní nádrţ v Dalešicích a v Mohelně. V Ivančicích se do 

Jihlavy vlévají dvě řeky - Rokytná a Oslava. 

 

 Obr. č. 5: Hydrogeologická mapa povodí Dyje s vyznačenou oblastí turistické trasy [5] 

 

2 . 3 . 2 . PO D N E B Í  

Vysočina se rozkládá převáţně v mírně teplé klimatické oblasti a průměrné teploty se zde 

pohybují okolo 6 aţ 8°C. A však ve vyšších polohách můţeme očekávat chladnější a vlhčí 

podnebí s teplotami 5 °C pod průměrnou roční teplotou, které například dosahují Ţďárské 

a Jihlavské vrchy. Díky tomuto je tedy tato oblast známá pro svoje krátké „pravé“ léto, a to 

asi od 1.7. do 11.8. Naproti tomu jsou v těchto polohách skvělé sněhové podmínky 

a kvalitní sníh, který se udrţuje aţ 100 dnů v roce. I vlhkost je tu zvýšená a roční sráţkový 

úhrn je kolem 600 mm. Na obr. č. 6 vidíme přehlednou tabulku s informacemi 

o klimatických podmínkách. Vyšší oblasti Vysočiny nejsou tedy příliš příznivé a vhodné 

pro klasického turisty (Mandys, 1986). 
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Obr. č. 6: Tabulka klimatických podmínek z oblasti Vysočiny [6] 

 

2 . 3 . 3 . FL Ó R A  

I ojedinělou přírodu najdeme v těchto místech. Jedná se o jen málo dotčenou a specifickou 

květenu, která se nachází pouze na příkrých skalnatých svazích a hadcových oblastech 

(Mohleno), které se ne všude tak hojně vyskytují. Jsou zde zastoupeny unikátní a vzácné 

druhy s řadou teplomilných společenstev dotvářející scenérii se skalními stepmi  

a lesostepmi. Příčina střídání teplomilných společenstev s chladnomilnými je členitý 

povrch a častá skalnatá údolí. Některá společenstva jsou díky dostatečné výšce a vhodné 

poloze stále vystaveny slunci s dostatečným přísunem vlhkosti, kdeţto místa většinou 

zahalená do stínu skal jsou vhodná pro druhy chladnomilné. Právě díky této zvláštnosti 

se zde nachází taková druhová rozmanitost.  

Pokud se zaměříme přímo na oblast Třebíčska, tak ta je bohatá na výskyt ţulosyenitových 

ostrůvků v krajině (obr. č. 7) a rozptýlené zeleně – remízky. Z chráněných rostlin je tu 

zastoupen např. koniklec velkokvětý – Pustalla grandis (obr. č. 8) nejvíce rozšířený 

v oblasti přírodní památky Ptáčovský kopeček (obr. č. 9), dále také vstavač obecný – 

Orbis morio (obr. č. 10), smil písečný – Helichrysum arenarium, nebo hvozdík kropenatý 

– Dianthus deltoides.  

Také rašeliniště jsou bohatá na přirozenou květenu. V základu se ale Českomoravská 

vrchovina řadí do hercynské květeny, tedy spíše druhově chudší. Kdysi byly hojné původní 
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bukové lesy a jedlobukové lesy ve vyšších polohách. Dnes se ale vlivem člověka, který 

velkou část vytěţil nebo přeměnil v zemědělskou půdu, krajina změnila. Původní lesy byly 

nahrazeny jednotvárnými smrkovými monokulturami nebo lesy borovými s příměsí dubu, 

lípy, buku a javoru klenu (Mandys, 1986). 

 

        

Obr. č. 7: Kamenité ostrůvky na Třebíčsku  Obr. č. 8: Koniklec velkokvětý – Pustalla 

(foto autor)     grandis (foto autor) 

 

         

Obr. č. 9: Přírodní památka Ptáčovský        Obr. č. 10: Vstavač obecný - Orbis morio 

kopeček (foto autor)      (foto autor) 
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2 . 3 . 4 . FA U N A  

Z pohledu zvířeny není Českomoravská vrchovina ţádným unikátem, ale i zde najdeme 

výskyt zajímavých druhů. Především na Mohelensku v hadcových stepích je zastoupena 

hojná zoologická vybavenost.  

Na jiţ zmíněných balvanovitých ostrůvcích se můţeme setkat s koroptví polní – Perdix 

perdix (obr. č. 11), osluněná místa zase vyhledává uţovka hladká – Coronella austriaca 

(obr. č. 12). Vodní ptactvo je díky hojnému výskytu rybníků rozmanitě zastoupeno a stejně 

tak i zpěvné. Například na zarostlých rybníčcích je hojný polák velký – Aythya ferina, 

polák chocholačka – Aythya fuligula, potápka roháč – Podiceps cristatus (obr. č. 13)  

a kachna divoká – Anas platyrhynchos. Stále častěji se v oblasti objevuje labuť velká – 

Cygnus olor. V rákosinách a na březích se usazují např. uţovka obojková – Natrix natrix 

(často zaměňována se zmijí) nebo pochop rákosní – Circus aeruginosus.  

Ale není výjimkou při procházce narazit na stádo srnek nebo se potkat s čápem (obr. č. 14). 

Za poslední léta se zde rozšířila černá zvěř, z šelem liška, méně jezevec, zajíc a vydra říční 

je tu vzácná. Z vysoké zvěře je zde dále zastoupení vysočanských jelenů se zvlášť 

vyvinutým paroţím, nebo srnec (Mandys, 1986). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. č. 11: Korptev polní - Perdix perdix [7]  Obr. č. 14: Čáp bílý - Ciconia ciconia 

       (foto autor) 
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Obr. č. 12: Uţovka hladká - Coronella   Obr. č. 13: Potápka roháč – Podiceps 

austriaca [8]      cristatus [9] 

2 . 3 . 5 . C H R Á N Ě N Á  Ú Z E M Í  

Na území Vysočiny se nacházejí dvě chráněné krajinné oblasti - CHKO Ţďárské vrchy  

a CHKO Ţelezné hory. Dále tu byly také vyhlášeny čtyři národní přírodní rezervace – NPR 

Ransko z důvodu ochrany cenných lesních ekosystému, NPR Velký Špičák ochraňující 

přirozený smíšený porost se vzácnou květenou, NPR Zhejral vyhlášená na území rybníka 

s pobřeţním rašeliništěm s výskytem ohroţené flóry a fauny a NPR Mohelenská hadcová 

step ochraňující významnou květenu a zvířenu. Cenné krajinné celky by mělo zachovat 

vyhlášení několika přírodních parků, zatímco v menších lokalitách byly vyhlášeny desítky 

přírodních rezervací (Podhorský, 2003). V oblasti naší trasy je to například Přírodní park 

Třebíčsko (obr. č. 14), kde se z chráněných druhů, které jsem ještě nezmínila, nachází 

brambořík nachový – Cyciamen purpurascens (obr. č. 15). 

   

Obr. č. 14: Informační tabule – Přírodní park Třebíčsko   Obr. č. 15: Brambořík nachový -

(foto autor)        Cyciamen purpurascens [10] 
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3 .  P OPI S  ATRAKTI VNÍ CH  LOKALIT  V REGI ONU   

 

3.1.   TŘEBÍČ   
Třebíč (obr. č. 16) je 40 000 tisícové městečko rozkládající se jihovýchodně od Jihlavy  

a západně od Brna. Má hlubokou historii a jak uţ to tak bývá, má tím pádem co nabídnout 

co se kulturního vyţití týče. První zmínky z této oblasti pochází jiţ z 12. století  

z  Kosmovy kroniky (Uhlíř, 1978). Město vlastně vzniklo zaloţením benediktýnského 

kláštera Přemyslovci, tzv. kapucíny. Uţ z této doby se dochoval dnešní znak Třebíče, tři 

kapuce. Toto opatství je datováno od roku 1101 a velkou zásluhu na jejím vzniku má 

stavba monumentální baziliky sv. Prokopa, která byla dokonce v roce 2003 zapsána  

na listinu světového dědictví UNESCO a ukazuje unikátní stavitelství v období přechodu 

mezi románským a gotickým slohem (Krob, Kvarta, 2004).  

 

Obr. č. 16: Pohled na Třebíč (foto autor) 

BAZILIKA SV. PROKOPA (obr. č. 17 a, b) - Při první návštěvě jistě upoutá nádherný 

portál na severní straně, tzv. Rajská brána nebo osmidílná klenba, která dělá z kláštera 

nejdelší moravský kostel inspirovaný Německým a Francouzským stylem architektury. 

Rajská brána má románský původ a vyniká bohatou ornamentální, rostlinnou a figurální 

výzdobou. Chrám se skládá ze tří lodí, z nichţ ta hlavní prostřední (obr. č. 18) převyšuje ty 

postranní a je od nich oddělena pilíři s lomenými arkádami. Krypta bazilika, podpíraná  

14 pilíři, zakončených hlavicemi s rostlinnými motivy a s masivní kříţovou ţebrovou 

klenbou, slouţila jednu dobu jako sklad pivních sudů (Toušlová – Podhorský – Maršál, 

2009). Ve své době byla bazilika centrem vzdělanosti, ale také měla svůj vojenský  

a hospodářský význam v kraji. Kdyţ město dostalo privilegia od Karla IV., vyrovnalo  
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se právní postavením největším královským městům (stejná moc jak např. Znojmo). S tím 

souvisí rozrůstání města a samozřejmě zdokonalení ochrany. Proto se začaly budovat 

hradby kolem celého města včetně městské věţe u kostela sv. Martina (Dočekal, 2004).   

   Obr. č. 17 a: Bazilika sv. Prokopa (foto autor)  

Obr. č. 18: Hlavní loď Baziliky sv. Prokopa Obr. č. 17 b: Noční pohled na ţidovskou čtvrť 

(foto autor)     a baziliku sv. Prokopa (foto autor) 

Roku 1468 však město vypálila a zdevastovala vojska Matyáše Korvína. Majetek byl 

zabaven, mniši vyhnáni a klášter se začal pomalu přetvářet v pohodlný měšťanský zámek 

(Dočekal, 2004).  

V dnešní době je část zámku vyuţíván jako muzeum Vysočiny (obr. č. 19). Najdeme zde  

7 stálý expozic, z nichţ nejzajímavější je nejspíš sbírka dýmek. Nejrozsáhlejší expozicí je 

zaměřena na historii Třebíčska, dvě expozice jsou věnovány minerálům a horninám, která 

uvádí přehled historie geologie na Třebíčsku s četnými ukázkami granulitů, svorů, 

amfibolitů, hadců, mramorů, erlanů, skarnů, eklogitů, kvarcitů a dalších prazvláštních 

hornin. Samostatná expozice je věnována Vltavínům, které mají v tomto kraji velký 

význam. Je zde také sekce velmi oblíbená dětmi a to výstava Betlémů, která tu má svoji 
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letitou tradici. Nejenom stálé expozice se nachází v muzeu Vysočiny. Často můţeme 

narazit na krátkodobé výstavy světových firem a podniků.  

MUZEUM VYSOČINY - Protoţe má kouření v Třebíči dlouholetou tradici, stojí za to  

se dozvědět více o zmíněné sbírce dýmek. V muzeu najdeme od dýmek přes čibuky, 

fajfky, pěnovky, porcelánky, olšovky aţ po vodní dýmky a jiná bánida. Vystavují jich tu 

276 a ty nejzdobnější váţí i přes 10 kg. V minulých letech bylo uţívání dýmek běţnou aţ 

skoro prestiţní záleţitostí a jejich výroba váţeným a uměleckým řemeslem. V dnešní době 

není dýmkám tolik přáno z hlediska škodlivosti kouření. V minulosti se však dýmky 

vyuţívaly ke kouření léčivých rostlin, zejména podběle, řebříčku a lociky. Byly teda 

vnímány spíše jako prostředek k léčení. Mezi nejvzácnější exponáty třebíčské expozice 

patří bezesporu dýmky z mořské pěny tzv. meršánky. Vyrábějí se od roku 1723 z nerostu, 

který se těţí v Turecka a ve východní Africe a správně se mu říká sepiolit. V Třebíči je 

jediný unikát sépiové dýmky, která je vyřezána z jednoho kusu „mořské pěny“, která je 

odolná vůči vysokým teplotám. Podle sépiové dýmky se dal odhadnou kaţdý kuřák, 

protoţe materiál se vlivem kouření a tepla zabarvoval a tím dělal svému majiteli jasnou 

vizitku. Později se rozmohly dýmky z porcelánu, které měly malou nevýhodu ţe pálily 

v ruce (Toušlová – Podhorský – Maršál, 2005).  

 

Obr. č. 19: Muzeum Vysočiny v prostorách  Obr. č. 20: Karlovo náměstí – jedno z největších 

zámku (foto autor)     v ČR (foto autor) 
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Obr. č. 21: Malovaný dům (foto autor)    

Obr. č. 24: Městská věţ (foto autor) 

     Obr. č. 22: Černý dům (foto autor)  

Obr. č. 25: Výhled na celé město   Obr. č. 23: Socha Cyrila a Metoděje 

(foto autor)         (foto autor) 

Historické centrum Třebíče se rozkládá na obou březích řeky Jihlavy, která jím protéká. Na 

jejím pravém břehu najdeme Karlovo náměstí, které původně slouţilo jako trţiště  
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a kuriozitou je, ţe je jedním z největších náměstí u nás (jen o trochu menší neţ Václavské 

náměstí v Praze) – obr. č 20. Při procházce narazíme na dobové renesanční domy – 

Malovaný (obr. č. 21) a Černý (obr. č. 22), uprostřed náměstí nemůţeme přehlédnout 

sochu Cyrila a Metoděje (obr. č. 23) z roku 1885 a zajisté hrdě se tyčící městskou věţ  

(obr. č. 24). Tato úchvatná stavba je dalším unikátem, protoţe se honosí nevětším 

ciferníkem v Evropě o průměru 5,5 metru a výškou číslic 60 cm. Patřila k opevnění města 

a z jejího ochozu, na který můţete vystoupat (75 m vysoká) je krásný výhled na celé město 

(obr. č. 25).  

ŢIDOVSKÁ ČTVRŤ A ŢIDOVSKÝ HŘBITOV je jistě nejvzácnějším unikátem 

Třebíče. Ţidovská čtvrť je totiţ jedinou kompletně dochovanou ţidovskou čtvrtí v Evropě 

a jedinou ţidovskou památkou Unesco mimo území Izraele. Malinké uličky tvořené 

domečky různých slohů nám připadají jako zmenšený svět. Stejně tak to cítil i třebíčák, 

modelář Stanislav Vrška, který vytvořil dokonalý model ţidovského ghetta z roku 2004 

(Toušlová – Podhorský – Maršál, 2008). Model v měřítku 1:100 si můţeme prohlédnout 

v Zadní synagoze, takţe se nám poštěstí vidět ţidovské město v ţidovském městě.  

Z třebíčského ţidovského hřbitova na vás uţ u hlavní brány (obr. č. 26) dýchne silný závan 

duchovna. Jeden z největších ţidovských hřbitovů u nás čítá více neţ tři tisíce náhrobků 

(obr. č. 27), křivolace čnějící, porostlých břečťanem a s kaţdým z nich je spjat nějaký 

příběh. Nejstarší náhrobek pochází dokonce z roku 1630 a procházka po tomto hřbitově 

Vám díky hebrejským nápisům a typickým ornamentům vnukne pocit orientu. 

   

Obr. č. 26: Brána k ţidovskému hřbitovu   Obr. č. 27: Pomníky na ţidovském hřbitově 

   (foto autor)     (foto autor) 

javascript:void(0)
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VĚTRNÝ MLÝN – VĚTRNÍK - Je takzvaného holandského typu. Byl postaven 1836 

bratry Budischowkými. Původně to měla být dřevěná stavba, ale kvůli obavám z tehdy 

častých poţárů byl zhotoven z kamenů a cihel. Je v podobě komolého kuţele se šindelovou 

střechou (obr. č. 28). 

 

Obr. 28: Větrný mlýn holandského typu (foto autor) 

 

Mlýn slouţil k mletí třísla, které se pouţívalo k činění kůţí. Tříslo je vlastně drcená nebo 

vyschlá stromová kůra, většinou smrková. Kůry bylo všude dost, ale zařízení k drcení bylo 

ţalostně málo. Muselo se dojíţdět na Znojemsko nebo aţ do Uher a město se nestačilo 

zásobovat.  

Byl tedy důleţitou a neodmyslitelnou součástí koţeluţního odvětví, které bylo stěţejním 

odvětvím v celé oblasti Třebíčska po dlouhá léta. Později byl přestavěn (nevhodně)  

na obytný prostor a byly zde i návrhy na zřízení stálé expozice obrázků Třebíče nebo malé 

stylové kavárny, které však nebyly uskutečněny. Od roku 1977 tedy není vyuţíván a je 

pouze obdivován jako technická památka (Joura, 2004). 
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ŢELEZNIČNÍ VIADUKT - Těsně vedle jiţ zmíněného větného mlýna prochází 

ţelezniční trať, na kterou Třebíč mimochodem poměrně dlouho čekala jakoţto na přímé 

vlakové spojení. Ve starém mocnářství byly tratě totiţ stavěny spíš od severu k jihu neţ  

od východu k západu. Kdyţ bylo konečně rozhodnuto o prodlouţení trati ze Zastávky  

u Brna přes Třebíč do Okříšek, stavbě se postavila do cesty překáţka v podobě téměř 

padesát metrů hlubokého Libušina údolí a Stařečský potok (obr. č. 29). Podobně jako  

ve Znojmě byli do Třebíče povoláni mostaři z Itálie, kteří v letech 1885-1886 postavili  

163 metrů dlouhý nýtovaný viadukt. Ten slouţil bez větších oprav aţ do roku 1987, kdy 

přestal vyhovovat jednak zvýšenému provozu, jednak přepravě těţkých komponent 

nedaleké dukovanské elektrárny.  

 

Obr. 29: Viadukt nad Libušiným údolím (foto autor)  

 

Pro přepravu částí elektrárny z Ostravy musely být zesilovány ostatně další mosty  

na přepravní trase. V červenci 1987 byla stará příhradová konstrukce vysunuta a na její 

místo se do osy koleje přesunula konstrukce vyrobená ve Vítkovických ţelezárnách -  

na celé akci se ovšem podílelo 24 dalších subdodavatelů.  

Nový most byl v celkové částce tehdejších 50 milionů Kč postaven tak, aby současně 

slouţil jako lávka pro pěší. S tím také souvisí, ţe je bohuţel proslaven jako „most 
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sebevrahů“. Policie velmi často vyjíţdí k takovýmto zásahům a bohuţel mnohdy uţ příliš 

pozdě [11]. 

 

3.2.   DALEŠICE   

Kdyţ se řekne „Dalešice“, kaţdému se jistě hned vybaví umělá vodní nádrţ s přečerpávací 

vodní elektrárnou, která byla postavena jako zdroj vody pro vodní elektrárnu, ochrana před 

povodněmi, zásobování jaderné elektrárny Dukovany a zajištění vody pro zavlaţování 

pozemků. Přehrada plní ale i rekreační účel (Hartvíkovická pláţ) a je rájem rybářů. Kolem 

vedou cyklistické trasy a na samotné přehradě je moţnost zapůjčení loděk nebo projíţďka 

parníkem. Sama Dalešická přehrada je monumentální stavbou a stojí za to se po tomto 

gigantu projít ,a nebo se pokochat z přilehlé Wilsonovi skály výhledem do okolí. 

V blízkosti skály se také nachází zřícenina hradu Kokštejna, který byl zaloţen ve  

14. století. 

V samotných Dalešicích stojí za to navštívit klášter kajícnic sv. Maří Magdaleny z roku 

1303, který dnes slouţí jako byty a kanceláře. Další zajímavostí je románsko-gotický 

kostel sv. Petra a Pavla nebo barokní kaple sv. Kříţe na bývalém hřbitově (Toušlová – 

Podhorský – Maršál, 2005). 

DALEŠICKÁ PŘEHRADA (obr. č. 30) - Z technického hlediska je důleţitá kvůli jiţ 

výše zmíněným důvodům. Dalešická elektrárna hlavně dodává energii celé oblasti a slouţí 

i jako záloţní zdroj pro nedalekou jadernou elektrárnu v Dukovanech. Pro tu je také 

důleţitým zdrojem technologické vody. Tato vodní elektrárna vyuţívá rozdílu mezi horní  

a dolní nádrţí, která se nachází v blízkosti Mohelna. Horní nádrţ je v době energetických 

přebytků plněna čerpadly vodou ze spodní nádrţe (obr. č. 31). V období špičkové spotřeby 

tato vodní zásoba pohání turbíny (4 Francisovy turbíny – rozměry nevětší v ČR, podobné 

pouze v Polsku a Argentině) vytvářející energii. Je to nejrychleji najíţdějící elektrárna 

v Česku, protoţe s elektrárnou Mohleno mohou najet i kdyţ budou odpojeny od vnější sítě, 

například v době výpadku nebo v době války. Svým výkonem 480 MW je druhou největší 

vodní elektrárnou v Česku co do instalovaného výkonu. Další zajímavostí je, ţe má 

nejvyšší sypanou hráz v ČR (100 m) a druhou nejvyšší v Evropě.  
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Obr. č. 30: Vodní nádrţ Dalešice s přečerpávací  Obr. č. 31: Informační tabule Dalešické 

elektrárnou (foto autor)    vodní elektrárny (foto autor) 

 

PIVOVAR - Tím to ale v Dalešicích nekončí. Koho nenadchne elektrárna ani přehrada, 

můţe se zajít podívat do Dalešického pivovaru (obr. č 32).  

Komu to nic neříká a nezná ani výborné Dalešické pivo (obr. č. 33), jistě si tento objekt 

lépe vybaví, kdyţ si pustí legendární film Postřiţiny (1980) reţiséra Jiřího Menzla 

s Magdou Vášáryovou v hlavní roli, který má v prostorách pivovaru i své muzeum 

(Toušlová – Podhorský – Maršál, 2005). 

 

Obr. č. 32: Dalešický pivovar (foto autor)      Obr. 33: Etikety Dalešického piva (foto autor) 
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Pivovar má dlouhou a pestrou historii, protoţe i vaření piva patřilo uţ ve středověku 

k nejvýnosnějším způsobům obţivy. Dříve bylo pivovarnictví v takovém rozmachu,  

ţe počátkem 17. století bylo evidováno přes 3000 pivovarů (Toušlová – Podhorský – 

Maršál, 2005). Od zaloţení Dalešického pivovaru v 16. Století se zde vystřídalo mnoho 

majitelů, metod a druhů pivovarnictví a dokonce několikrát chátral a byl téměř 

zdemolován. 

Původně zde veškerá výroba probíhala ručně, ale kdyţ pivovar odkoupil Anton Dreher, 

největší rakousko-uherský pivovarník, rozšířil výrobu, postavil dnes pro Dalešický pivovar 

tak dominantní dva sloupy a zmodernizoval celý proces výroby (rozvody poháněné parou 

atd.) - Toušlová – Podhorský – Maršál, 2005.  

Právě pro tuto pestrou historii byl objekt zařazen mezi technické památky. Dnes se zde 

nachází samotný činný pivovar s typickým nádvořím a slavným filmovým komínem  

(obr. č. 34), muzeum pivovarnictví a můţete absolvovat prohlídky s názornou ukázkou 

výroby piva dříve a v současnosti.  

 

Obr. č. 34: Nádvoří Dalešického pivovaru s filmovým komínem (foto autor) 
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3.3.   MOHLENO   
I kdyţ je Mohelno malá vesnička, je důleţitým a zajímavým místem. Mohleno je pevně 

spjato s Dalešicemi, protoţe se zde vyrovnávací vodní nádrţ Dalešické elektrárny bez které 

by byl provoz nemoţný. Také se tu rozkládá jedna z největších hadcových stepí v České 

republice. 

MOHELENSKÁ HADCOVÁ STEP - Byla zařazena mezi národní přírodní rezervace, 

které chrání skalní a drnovou step s cennými druhy rostlin a ţivočichů vázanými  

na hadcovou horninu. Rozkládá se na strmých svazích údolí řeky Jihlavy. Step je 

výjimečná tím, ţe se zde vyskytují druhy fauny i flóry, které se široko daleko v okolí 

nevyskytují a jsou zřejmými pozůstatky z minulosti. Zde mohly tyto druhy přeţít jen díky 

jedinečným podmínkám, které tato oblast poskytuje. K těmto jedinečným podmínkám patří 

především hadcový podklad, který je vázán jen s určitými druhy rostlin. Tyto rostliny  

se dokáţou přizpůsobit suché půdě chudé na ţiviny s nadbytečným mnoţstvím hořčíku  

a jedovatých stopových prvků, které hadcové půdy obsahují. Dochází k vytváření  

tzv. hadcových forem – serpentinomorfóz -> rostliny, které uţ nejsou schopné ţít jinde neţ 

na hadcovém podkladu (Mandys, 1986). Step má travnatou a skalnatou část  

a charakteristické nanismy a trpasličí formy rostlin. Z ţivočichů ještěrka zelená, uţovky, 

mnoho druhů hmyzu, mravenců, nových druhů motýlů, brouků, pavouků a sekáčů. Zde  

se znovu objevuje jiţ zmíněná výjimečnost, protoţe vlivy hadce pomáhají přeţít starým 

druhům a přitom nedovolí příchodu nových druhů, které by za normálních okolností staré 

obyvatele vytlačily. Meandr nacházející se v kotlině je domovem mnoha dalších rostlin  

a ţivočichů s rozmanitými nároky na ţivot.  

 

Obr. č. 35: Meandr řeky Jihlavy – Čertův  Obr. č. 36: Zachycení Mohelenské hadcové stepi 

ocas [12]           s Dalešickou přehradou a JE Dukovany [13] 
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3.4.   MORAVSKÝ KRUMLOV   
Městečko zaloţené Přemyslem Otakarem II. se vyznačuje pravidelným půdorysem  

a náměstím ve tvaru obdélníku. V 16. století zde byl italským architektem vystavěn 

renesanční zámek s trojposchoďovým arkádovým dvorem a zvláštním schodišťovým 

nádvořím (obr. č. 37) – Zemek, 1977. V dnešní době je na zámku vystavena známa 

Slovanská epopej malíře Alfonse Muchy. Moravský Krumlov také proslavil lékař 

Paracelsa, který revolučně razil heslo, ţe lékař musí „chodit za nemocnými“ a byl 

zakladatelem lékařské chemie. Dělal také věrného průvodce nevyššímu maršálkovi 

českého království Janu z Lipé. Zde v Krumlově vzniklo i jeho nevýznamnější dílo 

Astronomia magna a na jeho počest tu vzniklo muzeum s doklady z jeho ţivota  

a s pozůstatky z jeho laboratoře objevené pod zámeckou věţí. Dominantou města, jiţ 

z dálky jasně viditelnou je raně barokní kostel sv. Floriána, vybudovaný na kopci nad 

městem. 

 

 

Obr. č. 37: Krumlovský zámek renesančního typu [14] 

 

SLOVANSKÁ EPOPEJ – je jasným příkladem secesního stylu. Alfons Mucha, autor 

tohoto díla a nejznámější český secesní umělec je rodákem z nedalekých Ivančic  

(Göbl, 2005).  

Jeho kariéra začala nenápadně jiţ při jeho studiu. Studoval na Akademii umění 

v Mnichově a později odešel do Paříţe. V Paříţi se projevil jeho talent a paříţská 

metropole si ho velmi oblíbila. Ilustroval učebnice, kalendáře, populární romány, maloval 
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plakáty, navrhoval dekorace a pozvánky, později se jeho malby začaly objevovat  

na nejrůznějších předmětech denní potřeby, třeba jako na obalech od čokolád či  

na krabičkách na sušenky. Jeho osudovým okamţikem bylo, kdyţ dostal příleţitost 

vytvořit plakát pro známou divadelní hru (Gismonda), v níţ hrála slavná herečka, která 

s ním posléze podepsala smlouvu na dalších několik let. Jeho nejslavnější období přišlo  

po roce 1990. Dostal se do Ameriky, kde maloval portréty, u nás se jeho kresby objevili  

na bankovkách a známkách.  

Byl velkým vlastencem a vyvíjel činnost pro stát bez nároku na jakoukoli odplatu. Po 

zakázce na výzdobu Obecního domu v Praze zjistil, ţe ho jiţ takový druh práce nenaplňuje 

a našel zalíbení v myšlence zdokumentování historie Slovanů. Neţ se do této práce pustil, 

prostudoval pečlivě historii Slovanů a vydal se na studijní cestu po Polsku, Rusku, 

Bulharsku a Srbsku. Jeho kamarádi mu byli velice nápomocni, protoţe američan Charles 

R. Carn mu celý projet zafinancoval, jeden z přátel mu dodával lodní plachty z Belgie,  

na které kreslil a další přátelé mu například zajistili prostor na zámku Zbiroh, kde mohl 

současně na svých gigantických dílech pracovat.  

Roku 1928 Mucha věnoval kompletní dokončený cyklus hlavnímu městu Praha. Během  

2. světové války byla jeho stálá expozice zlikvidována a plátna utrpěla značné šrámy. Kdyţ 

se situace uklidnila, správce tohoto díla – Galerie hlavního města Prahy – ji vystavil  

na zámku v Moravském Krumlově a je tomu tak aţ dodnes (Toušlová – Podhorský – 

Maršál, 2009). Tento neobyčejný a váţený umělec se však dočkal většího uznání 

v zahraničí neţ doma. 

Slovanská epopej je zobrazením mytologických výjevů i skutečných událostí s tématikou 

vojenskou, kulturní nebo náboţenskou. Na obrazech je jasně vidět Muchova precizní  

a dekorativní práce s citem pro vlast. Na obrazech nechybí významné osobnosti a události 

jako třeba Jan Amos Komenský, Přemysl Otakar II., Jiří z Poděbrad, pokroková mládeţ 

Omladina, éra Habsburků nebo vyobrazení souhrnu celé historie slovanských národů  

na posledním z jeho děl (Apotheosa z dějin Slovanstva).  
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KRUMLOVSKÝ LES – není jen tak obyčejný les. Při procházce v něm narazíme  

na několik zvláštností. Tou nejviditelnější jsou několika metrové jámy, které původně 

nejspíš slouţili jako doly. Krumlovský les byl totiţ sídlem pravěkých lidí a hojným 

výskytem rohovce. Rohovec je sedimentární hornina vyskytující se v různých tvarech, 

dobře odolávající erozi, je určitou formou oxidu křemičitého a má dobré fyzikální 

vlastnosti. Zvláštním typem je pazourek, který lidé mohli uţívat jako pracovní nástroj nebo 

zbraň. Není však přesné vysvětlení, proč tyto doly vznikaly.  

Další záhadou v Krumlovském lese jsou nalezené balvany, které jsou bezesporu 

opracovány člověkem (obr. č. 38). Archeologové se domnívají, ţe tyto kameny mohou 

patřit k tzv. menhirům – podlouhlé kamenné bloky, zasazené svisle do země (Toušlová – 

Podhorský – Maršál, 2008). V okolí se nenašel jediný kousek rohovce, zato tu byly 

vykopány střípky historických keramických nádob. Je tedy moţné, ţe se zde dřív konaly 

slavnosti nebo rituály.  

Krumlovský les je tedy opředen mnoha záhadami, ale při tajemné procházce úchvatnou 

přírodou můţete narazit na nějaký pravěký artefakt z rohovce a odnést si ho jako talisman. 

 

 

Obr. č. 38: Opracované balvany v Krumlovském lese [15] 
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3.5.   DUKOVANY   
Po cestě z Mohelna stojí za to přizastavit u Dukovan u jedné z našich dvou jaderných 

elektráren, které v ČR máme. 

JADERNÁ ELEKTRÁRNA DUKOVANY - je první provozovanou jadernou 

elektrárnou v ČR a pokrývá asi 20 % celkové spotřeby elektřiny v ČR. Byla uvedena  

do provozu v letech 1985-1987 (Zejda, 1994). Ročně vyrobí tolik energie (více neţ 14 mld. 

kWh), ţe by to stačilo k pokrytí spotřeby všech domácností v ČR. V porovnání s ostatními 

významnými výrobci vyrábí elektrárna Dukovany elektřinu s nejniţšími měrnými náklady. 

Energetickou síť posiluje – především při ranní a odpolední špičce – i 450 megawattů 

instalovaného výkonu jiţ zmiňovaná přečerpávací vodní elektrárny Dalešice na řece 

Jihlavě. Více neţ 80 % pouţitých zařízení je vyrobeno v ČR.  

Jsou zde nainstalovány čtyři tlakovodní reaktory, tzn. vodou chlazené, z nichţ vţdy dva 

připadají na jeden výrobní celek. V areálu JE Dukovany jsou kromě čtyř reaktorových 

bloků další dvě jaderná zařízení: Sklad pouţitého jaderného paliva, ve kterém je pouţité 

palivo bezpečně skladováno v transportně-skladovacích kontejnerech a úloţiště nízko  

a středně radioaktivních odpadů. Na kaţdém z boků probíhá pravidelně odstávka jak 

z důvodů přezkoušení správného chodu a kontroly všech zařízení, tak z důvodů průběţné 

modernizace. Taktéţ vzdělání a praxe pracovníků musí být vysoká (Zejda, 1994).  

JE Dukovany (obr. č. 39) je technickou památkou, která má plánovanou dobu provozu 

ještě asi dalších 40 let a je moţné navštívit její informační centrum, vytvořené pro širokou 

veřejnost. Je to ukázka provozu se simulacemi průběhu štěpení atomů atd.  

 

Obr. č. 39: Pohled z krajiny na JE Dukovany (foto autor) 

http://www.cez.cz/cs/uvod.html
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V samotných Dukovanech se nachází barokně klasicistní zámek z konce 18. století  

(obr. č. 40), ke kterému přiléhá rozlehlá zámecká zahrada s jízdárnou (obr. č. 41). Na návsi 

se tyčí barokní socha sv. Jana Nepomuckého nebo socha sv. Floriána, patrona všech 

hasičů. V Dukovanech se často konají jezdecké závody a v zámeckém zahradě se kaţdé 

léto konají dobové slavnosti s programem v dobových kostýmů (obr. č. 42) a moţností 

vlastní výroby dukovanských mincí, viz obr. č. 43. 

 

    

Obr. č.40: Zámek v Dukovanech  Obr. č. 41: Zadní pohled na jízdárnu  

      (foto autor)       (foto autor) 

 

Obr. č. 42: Program slavností v dobových        Obr. č. 43: Dukovanská mince 

kostýmech (foto autor)       (foto autor) 
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3.6.   JAROMĚŘICE NAD ROKYTNOU   
Jak uţ název napovídá, rozkládají se na řece Rokytné, přesněji na jejím pravém břehu. 

Dominantou Jaroměřic je zámek (obr. č. 44), který vznikl z původní středověké vodní tvrze 

14. století a byl přebudován na renesanční zámek. O to se zaslouţil Jan Adam  

z Questenberka.Touto přestavbou se stal jedním z největších a nejmonumentálnějších 

zámků začátku 18. století. Interiér byl taktéţ honosně vyzdoben a bylo zde vybudováno 

např. divadlo, tančení sál, knihovna, galerie, čínský kabinet. Zámek byl proslaven svojí 

kapelou a divadelní produkcí – působil zde František Václav Míča a byli zváni známí 

autoři z celé Evropy. K zámku patří také farní kostel sv. Markéty, který byl přizpůsoben 

zámku, tak aby celek tvořil jednotnou strukturu (gotika -> baroko).  

I kdyţ je zámek dominantní stavba, perfektně zapadá do zdejší přírody. Byly vysazeny  

a vhodně umístěny stromy, keře a květiny spolu s mytologickými plastikami. Tato rozlehlá 

zahrada (obr. č. 45), která sahá i přes řeku Rokytnou je jako stvořená pro romantické 

procházky a především se zde kaţdé léto koná několik festivalů. Jeden z největších je 

Mezinárodní hudební festival Petra Dvorského, který kaţdým rokem předvede to nejlepší 

z operního umění a přizve mnoho světoznámých kolegů a kolegyň. Je to vlastně navázání 

hudební tradice z 18. století. Je to zaručená podívaná a kaţdý návštěvník si odnese hluboký 

dojem. (Zemek, 1977) 

V Jaroměřicích ţil, působil a tvořil v letech 1901-1928 básník Otakar Březina a zde také 

zemřel. Jako památka na něj v jeho bytě vzniklo muzeum o jeho tvorbě a na místním 

hřbitově má náhrobek ztělesňující myšlenku „Tvůrce a jeho sestra Bolest“ (Göbl, 2005). 
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Obr. č. 44 : Jaroměřický zámek (foto autor) 

 

Obr. č. 45: Areál zámku, kterým protéká řeka Rokytná a rozlehlá zahrada (foto autor) 
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4 .  NÁVRH  TRASY  S I TI NERÁŘEM  

Návrh mojí trasy je orientovaný v zajímavé oblasti České Republiky. V této lokalitě  

se nachází mnoho notoricky známých turistických míst a monumentů, které ročně navštíví 

tisíce a tisíce turistů. Nachází se zde ale také velmi mnoho jiných zajímavých lokalit, které 

bohuţel neměly to štěstí dostatečné propagace, aby se dostali do podvědomí široké 

veřejnosti. Proto jsem se rozhodla, navrhnout tuto netypickou a značně rozmanitou 

turistickou trasu a tato místa více zviditelnit. Setkáme se na ní s typickou architekturou 

(zámky, hrady, kapličky), technickými památkami, které jsou ukázkou historického 

bohatství naší země, přírodně atraktivními lokalitami a také zabrousíme do umění.  

 

4.1.   KLASIFIKACE TRASY  
Tato trasa je určená pro klasického zvídavého turisty, kterého zajímají nejen masově 

navštěvované a komerční lokality, ale i méně známá místa, a však neméně zajímavá. Je 

mírně náročná a tedy vyţaduje určitou zdatnost. Je to dáno tím, ţe trasa prochází přes 

lesíky a mírná údolí a všude se pohybujeme pěšky (krom transferů do měst). Je vhodná pro 

cestovatele, kteří si nepotrpí na luxusu a mají v sobě trochu trampského ducha. Ubytování 

je totiţ zajištěno v hostelu a nebo kempu. Doporučila bych tento výlet studentům, kteří rádi 

zaţijí dobrodruţství a přitom se vzdělávají, ale vhodný je i pro postarší otrlé turisty.  

 

4.2.   SEZNÁMENÍ S  PRŮBĚHEM  
Pojďme se tedy seznámit a projít se alespoň několika technicky, kulturně nebo historicky 

zaměřených míst. Celá trasa je situována na rozhraní dvou krajů – Vysočiny  

a Jihomoravského. Její počátek je právě na Vysočině, a to ve městě Třebíč. Dále  

se vydáme jihovýchodně do Dalešic a Mohelna, pozastavíme se v Dukovanech  

a Moravském Krumlově a poté směr stočíme na Jaroměřice nad Rokytnou kudy se vrátíme 

zpět do Třebíče. 
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Obr. č. 46: Mapka turistické trasy [16] 

Popis: A,G – Třebíč, B – Dalešice, C – Mohelno, D – Moravský Krumlov, E – Dukovany, 

F- Jaroměřice nad Rokytnou 
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1. den – TŘEBÍČ 

UNESCO: Benediktýnský klášter, židovská čtvrť a hřbitov 

Technické památky: Železniční viadukt, Větrný mlýn Větrník 

Karlovo náměstí – Malovaný a Černý dům, Městská věž s kostelem sv. Martina a hradby 

Na město Třebíč je třeba si vytyčit celý jeden den. Je to z důvodu velké koncentrace 

zajímavých míst. Především přítomnosti několika UNESCO památek a stejně tak hojně  

se vyskytujících technických památek. Přespání v centru v místním Travel hostelu  

a moţnost poznání nočního ţivota v Třebíči.  

 

2. den – DALEŠICE 

Technické památky: Dalešická přehrada, Dalešický pivovar 

Románsko-gotický kostel sv. Petra a Pavla, barokní kaple sv. Kříže, klášter kajícnic sv. 

Maří Magdaleny, Harvíkovická pláž 

Další celý den strávíme v Dalešicích. Návštěva elektrárny zabere zhruba celé dopoledne  

a poté se dá příjemně odreagovat v Dalešickém pivovaru, kde se dá i skvěle najíst. Tradiční 

česká kuchyně zaručena i s ochutnávkou kvalitního kvasnicového piva, vyrobeného přímo 

v pivovaru. Po procházce Dalešicemi je moţnost projíţďky parníkem na přehradě a další 

rekreační činnost, nebo rovnou přesun na písčitou Hartvíkovickou pláţ, kde je zajištěn  

i nocleh.  

 

3. den – MOHELNO – MORAVSKÝ KRUMLOV 

Technické památky: Vyrovnávací vodní nádrž Dalešické elektrárny  

Hadcová step, Krumlovský les, Slovanská epopej malíře Alfonse Muchy, muzeum 

Paracelsa, renesanční zámek se schodišťovým nádvořím, barokní kostel sv. Floriána 

Třetí den můţeme nazvat převáţně dnem přírody a umění. V Mohelně nás čeká tůra  

po údolích hadcové stepi a v Moravském Krumlově po archeologickém Krumlovském 
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lese. Odpočinout si můţeme na výstavě secesních obrazů Alfonse Muchy, nebo při 

procházce po zámku s muzeem. Strava v místních lokálech, nocleh.  

 

4. den – DUKOVANY – JAROMĚŘICE NAD ROKYTNOU – TŘEBÍČ 

Technické památky: JE Dukovany 

Barokně klasicistní zámek se zámeckou zahradou a jízdárnou, barokní socha sv. Jana 

Nepomuckého, socha sv. Floriána, Jaroměřický zámek se zahradami 

Poslední den je v plánu malá zastávka v dukovanské jaderné elektrárně, procházka  

po samotných Dukovanech a návštěva barokního zámku, který je symbolem Jaroměřic. 

Naše trasa je zakončena opět v Třebíči. 

 

 

 

4.3.   NÁVRH TRASY  
 

1. den Třebíč – bez transferu 

 

2. den Odjezd: Třebíč 

Výjezd z Třebíče  3 km 

Minout Třebenice  12 

Pokračovat podél: 351 19 

Odbočit vlevo: 399  19,1 

Příjezd do Dalešic  19,6 

Destinace: Dalešice 20 km 
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3. den Odjezd: Dalešice 

Výjezd z Dalešic  0,8 km 

Jet po 399   3,5 

Minout Slavětice  4,5 

Odbočit vlevo: 152  12 

Jet po 392   16 

Příjezd do Mohelna  17 

Destinace: Mohelno  17 km 

 

Odjezd: Mohelno 

Výjezd z Mohelna  2,5 km 

Pokračovat podél: 392 4,5 

Minout Jamolice  7,5 

Odbočit vlevo: 152  12 

Poblíţ Polánky odbočit vpravo: 413 15 

Příjezd do Moravského Krumlova 17 

Destinace: Moravský Krumlov 17 km 

 

4. den Odjezd: Moravský Krumlov 

Výjezd z Moravský Krumlov 0,7 km 

Jet po Zámecké   0,9 

Minout Moravský Krumlov  1,4 

Jet po 413    4,5 

Odbočit vlevo: 152   7,5 
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Minout Jamolice   12 

Odbočit vlevo: 392   12 

Příjezd do Dukovan   13 

Destination: Dukovany  13 km 

 

Odjezd: Dukovany 

Výjezd z Dukovan   0,6 km 

Pokračovat podél: 392  0,6  

Minout Skryje   4,5 

Odbočit vlevo: 152   24 

Příjezd do Jaroměřic nad Rokytnou 24 

Destinace: Jaroměřice nad Rokytnou 24 km 

 

Odjezd: Jaroměřice nad Rokytnou 

Výjezd z Jaroměřic nad Rokytnou  0,8 km 

Jet po 360     13  

Příjezd do Třebíče    15 

Destinace: Třebíč    15 km 

 

Celkem      106 km 

[17] 
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4.4.  SORTIMENT A KVALITA S LUŽEB  
 

4 . 4 . 1 . U B Y T O V Á N Í  A  S T R A V O V Á N Í  

Přespání je plánováno pouze na Hartvíkovické pláţi kde si je moţné pronajmout chatku 

nebo se ubytovat v místním penzionu. Poté počítáme také přespat v  Třebíči a Moravském 

Krumlově, kde v obou místech není problém se sehnáním noclehu. Je zde situováno 

mnoho hostelů, hotelů a penzionů za dobrou cenu. 

Doporučení 

Třebíč - HOSTEL & HOTEL TŘEBÍČ 

Ţerotínovo náměstí 19, Třebíč 

Tel.: (+420) 568 422 594 

Tel.: (+420) 777 637 417 

Fax: (+420) 568 422 594 

Email: trebic@travellers.cz 

Moravský Krumlov - Hotel Epopej  

Náměstí T. G. Masaryka 27, Moravský 

Krumlov 

Tel.: (+420) 515 321 317 

 

 

 

Stravovat se je moţné v místních lokálech, penzionech, restauracích, kterých je v okolí 

nespočet. Máme tak jedinečnou moţnost ochutnat typickou kuchyni tohoto regionu. Další 

moţností je stravovat se pouze formou pikniku (nákup v supermarketu/jednotě). 

 

4 . 4 . 2 . D O P R A V A  

Trasa je plánována na přepravu automobilem. Pouţití auta je však minimální – pouze 

transfery mezi městy - v kaţdé určité lokalitě se většinou pohybujeme pěšky. Proto není 

překáţkou, pokud auto nemáme/nevlastníme. Je zde i dobré autobusové spojení. Pro zdatné 

sportovce není problém trasu zvládnout na kole.  
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4 . 4 . 3 . S L U Ţ B Y  

V zámcích, hradech, muzeích a především na památkách zapsaných na seznamu UNESCO 

je moţné zajistit doprovod průvodce, který nás pečlivě seznámí s historií a místními 

zajímavostmi. Výklad je moţno zajistit i ve více jazycích (zpravidla angličtina, španělština, 

méně častěji francouzština). Pronajímání loděk či kol není v určitých lokalitách výjimkou. 

 

4.5.  ČASOVÝ PLÁN  
Celkový plánovaný počet km s určitou rezervu je 110 km. Maximální povolená rychlost je 

90 km/hod., v obci 50 km/hod., avšak v průměru automobil jede asi 85 km/hod. 

Následující údaje vystihují časové rozvrţení transferů s přehledem vzdálenosti mezi místy. 

Den Místo Kilometráţ (km) Čas (hod) 

1.  Třebíč bez transferu 

2.  Třebíč 0 8:00 

 Dalešice 19 8:30 

3.  Dalešice 0 8:00 

 Mohleno 17 8:25 

 Mohelno 17 11:00 

 Moravský Krumlov 34 11:25 

4.  Moravský Krumlov 0 8:00 

 Dukovany 13 8:15 

 Dukovany 13 10:30 

 Jaroměřice nad Rokytnou 37 11:00 

 Jaroměřice nad Rokytnou 37 15:00 

 Třebíč 52 15:20 
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4.6.  POKYNY A RADY PRO ÚČASTNÍKY  
Trasu je moţno navštívit relativně v jakémkoli ročním období, ale samozřejmě výhodnější 

a značně příjemnější je období léta. Doporučuji klasicky hlavní letní sezónu, kdy je záruka, 

ţe všechna zmíněná místa budou turistům přístupná. I v létě jsou moţné výkyvy počasí, 

proto buďte vybaveni vhodný a hlavně pohodlným oblečením. Výlet a celkově trasa 

nepatří mezi náročné, ale převáţně se všude přemisťujeme pěšky, proto především obuv je 

důleţité volit rozváţně. Výborná fyzická zdatnost není podmínkou, ale nedoporučujeme 

tento zájezd lidem s těţšími onemocněními nebo pohybovými problémy. Lidé, kteří běţně 

uţívají léky, by si je neměli zapomenout obstarat a vzít s sebou. Také musíme počítat 

s určitou útratou (stravování, ubytování), proto doporučuji vzít si takový obnos, který 

odpovídá potřebám a výdajům kaţdého.  

Pouţívání mobilních telefonů je v některých objektech zakázáno a v určitých oblastech 

vůbec nedoporučuji ho pouţívat minimálně z důvodu špatného signálu.  
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5 .  ZÁ V Ě R  

Jak uţ bylo řečeno, mým záměrem je zviditelnit nepříliš známá turistická místa a místa 

s geologickým či technickým zaměřením. Na první pohled by se mohlo zdát, ţe komerčně 

známé lokality a lokality zařazené na seznam světového kulturního dědictví UNESCO 

musí být známé kaţdému občanovi ČR. Z vlastní zkušenosti však vím, ţe to není ani 

zdaleka pravda. Jasným příkladem je jiţ tolikrát zmiňovaná Třebíč. Jelikoţ pocházím 

přímo z Třebíče, ale studuji zde v Ostravě, tak jsem se mnohokrát setkala s tázavými 

pohledy, co to „ten Třebíč“ vlastně je.  

Při příleţitosti vypracování mojí bakalářské práce, jsem se pustila do malého průzkumu  

a náhodně se zeptala několika lidí. Ze 30 dotázaných 5 o Třebíči vůbec neslyšelo, 15 o ní 

uţ někdy zaslechlo, 6 dokonce ví kde je a 4 ji navštívili. Tato čísla se mi zdají být poněkud 

smutná, a proto doufám, ţe moje turistická trasa napomůţe dostat Třebíč a okolní skvosty 

společnosti více do podvědomí. Vţdyť přece kaţdý občan ČR by měl být hrdý na to, kdyţ 

se zapíše další památka na seznam světového kulturního dědictví. Naše země, jakoţto malá 

zemička, takto pomalu schůdek po schůdku stoupá k lepším vyhlídkám a lepšímu 

hodnocení a uchycení se ve světě.  

Výstupem mojí práce je tedy turistická trasa v oblasti Třebíčska a Znojemska, přesně 

Třebíč -> Dalešice -> Mohleno -> Moravský Krumlov -> Dukovany -> Jaroměřice  

nad Rokytnou -> Třebíč. Zřetelně je to vyznačeno na propagační mapce na následující 

straně. 
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