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VÍTÁ VÁS 
MĚSTO TŘEBÍČ!

Město Třebíč najdete v samém srdci Evropy  
na březích řeky Jihlavy.  

Město s téměř 40 000 obyvateli, kde se minulost prolíná se současností,  
vás přivítá s otevřenou náručí při každé vaší návštěvě. Díky 

středoevropskému klimatu bude jeho tvář pokaždé jiná a překvapí vás zde 
jiná scenérie. Krásná okolní příroda a čisté životní prostředí váš příjemný 

pocit jen umocní a budete se u nás cítit bezpečně.

Město Třebíč je známo především  
díky památkám UNESCO.  

V současnosti je však nejen turistickým místem, ale i důležitým 
hospodářským, správním, politickým a kulturním centrem regionu a celé 

jihozápadní Moravy. Místní samospráva se svým aktivním přístupem snaží 
zlepšit životní podmínky pro obyvatele i pro podnikatele. 

Město se orientuje na prorodinnou politiku.  
Ve svých aktivitách a záměrech myslí na rodiny s dětmi, lidi s hendikepem  

i seniory. Úspěšně provozuje Senior point a Family point. V rámci 
komunitního plánování sociálních služeb vznikl katalog sociálních služeb. 
Třebíč je také členem Národní sítě Zdravých měst a programově se hlásí  

k principům udržitelného rozvoje, snaží se zapojit veřejnost do 
rozhodovacích procesů a podporuje zdravý životní styl obyvatel města.  

Řadí se i mezi česká Fairtradová města.

Nízké provozní náklady a dostatek komerčních prostor  
za příznivé ceny vytváří zajímavé podnikatelské příležitosti. 

Situace na trhu práce se pomalu mění a Třebíčsko se postupně dostává  
ze skupiny regionů s vysokou nezaměstnaností. Do budoucna k dalšímu 
nárůstu pracovních míst přispěje i připravovaná nová průmyslová zóna. 

Třebíč je skvělé místo pro život i ideální destinace pro vaši dovolenou.  
Přijměte naše pozvání a objevte na svých cestách za poznáním všechna 

zákoutí našeho města.

Ať je vám tato publikace inspirací  
při vaší návštěvě!

Status: město

Kraj: Kraj Vysočina

Katastrální výměra: 57,6 km²

Počet obyvatel (2016): 36 572

Zeměpisné souřadnice: 

 49°12΄54˝ s. š., 15°52΄54˝ v. d.

Nadmořská výška: 405 m n. m.
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TŘEBÍČSKÁ NEJ

Z Třebíče je v okolí 2 hodin
jízdy autem dostupných
dalších 11 lokalit UNESCO 
v ČR a horním Rakousku. 

Více informací: www.visittrebic.eu

Třebíč se pyšní jedním 
z největších náměstí 
v České republice – 
Karlovo náměstí má 
rozlohu 22 000 m2.

Třebíč je jediným místem 
v Česku, kde se vyrábí 
oblíbená limonáda ZONka 
a neméně oblíbený nanuk 
Míša.

Třebíčské věžní hodiny 
patří mezi největší  
v Evropě – průměr 
ciferníku je 5,5 m.
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Památky UNESCO, zámky a hrady

Židovská čtvrť v Třebíči – jediný zápis židovské kultury mimo území Izraele v seznamu UNESCO  

Expozice Franta – průřez celoživotním dílem malíře, sochaře a grafika Františka Mertla 

Příběh Antonína Kaliny – zachránce více než 900 židovských dětí před holocaustem

Jedna z ekologicky nejčistších oblastí v České republice

Unikátní přírodní památky a zajímavosti – Mohelenská hadcová step

Třebíčský žulosyenitový masiv s typickými balvany, naleziště vltavínů

Cyklostezka nadregionálního významu Jihlava–Třebíč–Raabs 

Jaderná elektrárna Dukovany

Tradiční řemesla – obuvnictví, betlemářství, výroba ponožek

Vědeckotechnické centrum Alternátor – karbonová koule

Pravidelné kulturní akce a festivaly

Město známé z filmů a televizních seriálů

Rodiště a působiště významných osobností a umělců 

Potraviny certifikované značkou Regionální potravina a Regionální produkt

Cukroví podle tradičních židovských receptů

Restaurace a kavárny nekuřácké a přátelské rodině

ČÍM JE TŘEBÍČSKO ZNÁMÉ A ZAJÍMAVÉ?
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Příběh města
Počátky Třebíče sahají až do roku 
1101, kdy zde moravská údělná 
knížata Oldřich Brněnský a Litold 
Znojemský založili benediktinský 
klášter. Patřil k nejbohatším  
v celém přemyslovském státě  
a působil jako významné středisko 
náboženského života a vzdělanosti.

Velmi brzy po založení byla Třebíč 
označována za město, jak to 
potvrzuje text nejstarší listiny z roku 
1277. V roce 1335 byla městská práva Třebíče povýšena podle vzoru královského 
města Znojma. Důležitým historickým mezníkem byl rok 1468, kdy bylo město 
během válek mezi Jiřím z Poděbrad a Matyášem Korvínem téměř zničeno. Původní 
gotická podoba Třebíče tak vzala za své. Zachována nezůstala ani renesanční Třebíč, 
jak ji známe ze starších vyobrazení. Po četných požárech byly renesanční a barokní 
štíty nahrazeny fasádami z konce 19. a počátku 20. století. Velkou cenu proto mají tři 
dochované renesanční domy na Karlově náměstí, z nichž nejvýznamnější je Malovaný 
dům. 

V roce 1525 město přešlo ze správy církevní vrchnosti pod vrchnost světskou,  
a to rodu Pernštejnů, Osovských a Valdštejnů.

Řadu významných změn pro Třebíč přineslo 19. století. Převaha textilních řemesel 
(soukenictví, tkalcovství) byla vystřídána výrobou obuvi a zpracováním kůže. 

V roce 2003 byly nejvýznamnější památky Třebíče zapsány na Seznam světového 
kulturního a přírodního dědictví UNESCO, a to bazilika sv. Prokopa a židovská čtvrť 
společně s židovským hřbitovem. Tyto památky dokládají soužití židovské  
a křesťanské komunity, což bylo jedním z důvodů pro zápis do prestižního seznamu. 
Třebíčské památky se staly 12. památkou UNESCO v České republice a 3. v Kraji 
Vysočina. 

Znak a pečeť města 
Nejstarší známé vyobrazení znaku Třebíče je umístěno v pečetním poli městské 
pečeti, kterou je opatřena nadační listina vydaná v roce 1406. Z dochované pečeti je 
patrné, že součástí městského znaku jsou tři trojúhelníky s hroty obrácenými dolů. 
Pravděpodobně se jedná o tři mnišské kápě, které odkazují na třebíčskou 
vrchnost – klášter benediktinů založený v roce 1101. 

Nejstarší barevné vyobrazení je dochované nad vstupním portálem do domu  
U Zlatého lva na Karlově náměstí č. p. 13/7. Na červeném štítě je uprostřed 
položené stříbrné břevno, na kterém jsou umístěné tři mnišské kápě hrotem dolů.

TROCHU HISTORIE
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VÝZNAMNÉ OSOBNOSTI Třebíče a regionu

Jakub Deml
kněz, básník a překladatel 

Jeden z nejvýznamnějších au-
torů české literatury. Napsal 
přibližně 115 publikací, část  
z nich německy. Krátce půso-
bil jako prezidentský knihovník 
v zámku v Topolčiankách  
(1919-1920).

Jan Kubiš
hrdina protinacistického odboje

Byl příslušníkem českoslo-
venské zahraniční armády ve 
Velké Británii, hrdina proti-
nacistického odboje a jeden 
z atentátníků na zastupujícího 
říšského protektora Reinharda 
Heydricha.

Antonín Kalina
zachránce přibližně 
tisíce vězněných dětí  
z koncentračního tábora 
Buchenwald

Během druhé světové války 
byl z politických důvodů věz-

něn v koncentračním táboře 
Buchenwald, kde se mu podařilo 

zachránit život přibližně tisícovce ži-
dovských dětí. Za tento čin mu byl v roce 

2012 in memoriam udělen titul Spravedlivý mezi národy, oce-
nění lidem nežidovského původu, kteří přispěli k záchraně 
Židů před holocaustem. V roce 2014 byl in memoriam vyzna-
menán medailí Za zásluhy.

František Mertl 
(Franta)
malíř, sochař a grafik

Světoznámý umělec Franti-
šek Mertl studoval na Vyšší 
škole uměleckého průmyslu 

v Brně a následně na Akademii 
výtvarných umění v Praze. V roce 

1958 emigroval z Československa  
a trvale se usadil v jižní Francii. V roce 2014 byla v Národním 
domě v Třebíči slavnostně otevřena Expozice Franta, kde je 
umístěna darovaná sbírka téměř čtyřiceti děl z jeho celoživot-
ní tvorby.

Další významné třebíčské
osobnosti naleznete zde:

www.visittrebic.eu/vyznamne-osobnosti/

Matyáš Žďárský
lyžařský průkopník, 
pedagog, malíř a horolezec

Rodák z Kožichovic vyrůstal 
v Třebíči a je považován za 
zakladatele alpské lyžařské 
techniky. Je autorem prvního 
prototypu moderního vázání 
a jedním z prvních lavinových 
odborníků v Evropě.

Jan Syrový
generál, ministr národní 
obrany a předseda vlády

V roce 1914 vstoupil do Čes-
ké družiny v Kyjevě jako 
vojín, do vlasti se vrátil jako 

oslavovaný generál. Politické 
změny v roce 1938 ho vysta-

vily do nezáviděníhodné pozice 
(ministr obrany, předseda vlády). Po  

II. světové válce byl nespravedlivě odsouzen jako kolaborant.

Jan Miloslav Haněl
lékař, vlastenec, politik a čest-
ný občan města

Po studiu v Praze se roku 
1835 usadil v Třebíči jako lé-

kař. S jeho osobou je spojeno 
šíření českého národního vědo-

mí ve městě. Přičinil se o postavení 
Národního domu na Karlově náměstí 

pro potřeby měšťanské besedy. Především díky Hanělovu 
dlouhodobému úsilí přešla roku 1882 správa Třebíče do čes-
kých rukou.

Vladimír Josef 
Krajina
vědec, pedagog, politik  
a účastník protinacistického 
odboje
Vůdčí postava domácího od-
boje. Po válce byl vyzname-
nán Československým váleč-
ným křížem. V únoru 1948 zatčen, 
emigroval do kanadského Vancouveru, 
kde se znovu stal vysokoškolským učitelem. Dožil se pádu 
komunismu i udělení Řádu bílého lva I. třídy.

Vítězslav Nezval
básník, dramatik, publicista,  
překladatel a scenárista

V Třebíči absolvoval gymná- 
zium. Jeho dílo je bohaté a roz-
sáhlé. Kromě poezie k němu  
patří i divadelní hry, románové  
prózy, teoretické úvahy o literatuře, 
tvorba pro děti a scenáristicky se 
podílel na několika filmech. I přes 
politickou agitaci ve třicátých a především v padesátých letech 
zůstává jedním z největších básníků moderní české poezie.

Ladislav Novák
básník, výtvarník a překladatel

Autor nových výtvarných tech-
nik, experimentální básník, 
překladatel poezie přírodních 
národů. Navzdory létům šika-
nování komunistickým režimem 
dokázal dostat své dílo i do světo-
vých výstavních síní.

Jan Zahradníček
básník, překladatel a esejista

Velký básník duchovních hod-
not založených na katolickém 
vnímání světa. V roce 1951 
zatčen a ve vykonstruovaném 
procesu odsouzen na 13 let. 
Propuštěn při všeobecné amne-
stii v roce 1960. Zemřel na následky 
věznění několik měsíců poté.  
In memoriam vyznamenán Řádem T. G. Masaryka.
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Bazilika sv. Prokopa

Byla budována od 30. let 13. století jako klášterní kostel. Bazilika je postavena  
v románském slohu a patří k výjimečným stavbám sakrální architektury. Nástěnné malby  
v opatské kapli patří k nejstarším dochovaným na našem území. Pod východní částí 
baziliky se nachází krypta, která patří k nejcennějším částem baziliky. Její strop podpírá 
50 sloupů, z nichž každý má originálně zdobenou hlavici. Za zmínku také stojí románská 
rozeta s původní desetidílnou kamennou kružbou připomínající okno katedrály v Remeši.

Židovská čtvrť
Patří mezi nejkompletnější v Evropě. Čtvrť představuje 
108 dochovaných staveb. Pro čtvrť jsou typické úzké 
uličky mezi domy, veřejné průchody, rozpěrné oblouky, 
romantická náměstíčka, verandy a balkony.

Zadní synagoga
Byla dostavěna v roce 1669. V letech 1989–1997 prošla 
rekonstrukcí a byla zpřístupněna veřejnosti. Slouží jako 
výstavní a koncertní síň. Na ženské galerii je umístěn 
model židovské čtvrti, jak vypadala v roce 1850, a expozice 
židovské kultury s názvem Místo života – Makom chajim.

Přední synagoga
Do druhé světové války se používala pro bohoslužebné 
účely, od roku 1954 slouží jako modlitebna Církve 
československé husitské. Synagoga je po dohodě 
přístupná veřejnosti.

Dům Seligmanna Bauera
Je výjimečný svým původním vstupem na ženskou galerii 
Zadní synagogy. Představuje bydlení židovské rodiny  
v meziválečném období a expozici košer řeznictví.

Židovský hřbitov
Je jedním z největších a nejzachovalejších v České 
republice. Na rozloze 11 722 m2 je pohřbeno přibližně  
11 000 lidí a dochovalo se 3 000 náhrobků. Další informace 
nabízí také aplikace v Geografickém informačním systému 
města Třebíče. Ta obsahuje mapovou část (podrobný 
plán židovského hřbitova) a popisnou část, která eviduje 
informace o náhrobcích a seznam pohřbených osob.

PAMÁTKY UNESCO
V ROCE 2003 BYLA NA SEZNAM UNESCO ZAPSÁNA  
BAZILIKA SV. PROKOPA A ŽIDOVSKÁ ČTVRŤ SPOLU  
S ŽIDOVSKÝM HŘBITOVEM.
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PO STOPÁCH 
OPATŮ  
A RABÍNŮ
Třebíčské památky 
UNESCO propojuje 
naučná stezka  
„Po stopách opatů  
a rabínů“. Stezka vám 
poodhalí něco ze života 
obou náboženských 
komunit, které po staletí 
v Třebíči žily v těsném 
sousedství. Seznámí vás 
s nejzajímavějšími místy, 
historií židovských domů, 
židovskými synagogami 
i křesťanskou bazilikou. 
Vraťte se s námi v čase  
a vydejte se napříč 
staletími objevovat krásy 
Třebíče.

Cestou po stezce uvidíte 
zajímavá místa, například 
synagogy, chudobinec, 
dům rabína, 
radnici, uličku 
s prampouchy a další. 

Více informací získáte na 
turistických informačních 
centrech.

www.
visittrebic.eu/
po-stopach-

opatu-a-rabinu/
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Karlovo náměstí
O ploše 2,2 ha je jedním z největších v České republice.  
Po obou stranách je lemováno domy s historickými 
fasádami. Stanislav Vrška zhotovil unikátní model Karlova 
náměstí v jeho podobě z roku 1835 v měřítku 1 : 100.

Sousoší Cyrila a Metoděje
Návrh sousoší zhotovil sochař Ludvík Šimek a vytvořil  
ho Bernard Seeling. Sousoší bylo odhaleno v roce 1885. 

Černý dům
Byl postaven v roce 1619 v renesančním slohu. Fasáda je 
vyzdobena udržovanými sgrafity. Šest z devíti výklenků 
s lunetami v nejvyšším patře je ozdobeno vyobrazeními 
představujícími lidské ctnosti.

Malovaný dům
Se sgrafity vyobrazujícími lovecké výjevy a biblické 
postavy patří mezi nejkrásnější renesanční domy  
v Třebíči. Nechal ho postavit na konci 16. století italský 
kupec Francesco Calligardi.

DALŠÍ VÝZNAMNÉ 
PAMÁTKY

MEZIVÁLEČNÉ PAMÁTKY

Bývalá spořitelna na Karlově náměstí
Je dílem Bohuslava Fuchse. Budova postavená v letech 1932–1933 
má všechny typické prvky funkcionalistické architektury.

Budova UP závodů
Čtyřpatrovou budovu vyprojektoval v rondokubistickém slohu 
Josef Gočár. Průmyslový objekt zaujímá čelní místo  
v meziválečné architektuře.

Říční lázně
Jedná se o první občanskou plovárnu v Třebíči. K vybudování 
modernějšího koupaliště bylo přistoupeno roku 1933. 
Vypracováním projektu byl pověřen Bohuslav Fuchs. 
Pozoruhodný je především objekt šaten. Postupem času byly 
postaveny 3 bazény s přihřívanou vodou a tobogánem.
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Městská věž
Byla součástí městského opevnění. Je vysoká 75 m 
a vyhlídka je umístěna ve výšce 35 m. Ciferník hodin 
o průměru 5,5 m se řadí k největším na evropském 
kontinentu.

Zámek
Původně benediktinský klášter byl v 16. století přestavěn 
na zámek a změnil se v sídlo světské vrchnosti Pernštejnů, 
Osovských a Valdštejnů. Nyní se v prostorách zámku nachází 
Muzeum Vysočiny s expozicí mineralogickou, zámeckou, 
klášterní a muzejní. Všechny expozice jsou interaktivní.  
V předzámčí je umístěna interaktivní expozice Cesty časem, 
která nabízí poznání třebíčské historie a historických 
řemesel. Určená je především pro děti a mládež. Na 
exponátech si mohou návštěvníci sami vyzkoušet práci 
starých mistrů. Celou expozicí provází dvě historické postavy 
třebíčských měšťanů, kronikář Suchenius a kupec Calligardi.

Opevnění města
K obrannému systému města patřila kromě městské věže a hradeb i opevnění na 
vyšších místech města.  
Do dnešních dnů se dochovaly pouze zbytky opevnění na Hrádku, a to dvoupatrová 
kruhová věž se střílnami.  
Z městských hradeb zůstaly zachovány jen nepatrné zbytky.

Větrný mlýn na Kanciborku
Třípodlažní budova mlýna byla postavena roku 1836. Mlýn sloužil k mletí 
smrkové kůry na tříslo, užívané koželuhy při činění kůží, a od 20. století  
v něm byly zřízeny sociální byty.
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Kapucínský klášter a kostel  
Proměnění Páně

Objekty kláštera a kostela vyrostly v tradičním, umělecky 
nenáročném kapucínském stylu v letech 1687–1693 
na místě někdejšího sboru jednoty bratrské. Věž byla 
přistavěna až roku 1894.

Kostel sv. Martina

Byl budován od 2. poloviny 13. století. V roce 1335 byla před 
kostelem postavena mohutná hranolová věž jako součást 
městského opevnění. Ve 40. letech 17. století proběhly 
v objektu barokní úpravy. V roce 1716 byla věž stavebně 
propojena s budovou kostela. Významnou součástí stavby jsou 
železné dveře v sakristii se znakem pernštejnského rodu.

Hřbitovní kostel Nejsvětější Trojice

Původně gotický kostel prodělal v letech 1564–1573 
renesanční přestavbu. Byl u něho zřízen nový hřbitov, 
který nahradil původní pohřebiště při městských 
hradbách.

SAKRÁLNÍ 
PAMÁTKY

Pravoslavný kostel  
sv. Václava a Ludmily

Nejmladší třebíčský kostel byl postavený v letech  
1939–1940. Budova chrámu reflektuje byzantskoslovanské 
církevní stavby, její báň je pozlacena.

Evangelický kostel

Byl postaven v secesním slohu v roce 1910. Roku 1915 byla 
na průčelí umístěna pamětní deska k pětistému výročí 
upálení Jana Husa.
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AUTEM Vzdálenost Čas trasa mýtné

Praha (CZ) 160 km 1 h 42 min odkaz odkaz

Brno-střed (CZ) 66 km 53 min odkaz odkaz

Vídeň (A) 138 km 1 h 56 min odkaz odkaz

Bratislava (SK) 191 km 1 h 54 min odkaz odkaz

VLAKEM Vzdálenost Čas trasa web

Praha (CZ) 204 km 3 h 24 min odkaz odkaz

Brno-střed (CZ) 63 km 1 h 11 min odkaz odkaz

Vídeň–Hauptbanhof (A) 212 km 3 h 28 min odkaz odkaz

LETADLEM Vzdálenost Čas trasa terminál

Praha - letiště Václava Havla (CZ) 184 km 1 h 51 min odkaz odkaz

Brno-Tuřany (CZ) 73 km 55 min odkaz odkaz

Vídeň (A) 154 km 2 h 02 min odkaz odkaz

Bratislava (SK) 204 km 2 h 00 min odkaz odkaz

JAK SE DOSTANETE DO TŘEBÍČE?

VEŘEJNÁ DOPRAVA VE MĚSTĚ je zajištěna prostřednictvím městské autobusové 
dopravy (MAD) a taxislužby. V současné době zajišťuje přepravu 25 autobusů, které 
denně najezdí více než 3000 km. Provoz MAD funguje od 4:15 do 23:15 hodin na deseti 
linkách. 

Senioři mohou využít speciální taxislužby (Senior taxi) se zvýhodněnými tarify. 
MAD Třebíč také nabízí několik tipů na výlety v okolí Třebíče (Ptáčov, Sokolí, 
Přibyslavice, Pocoucov a Budíkovice). Zvláště rodinám s dětmi se jistě bude hodit 
možnost přepravy jízdních kol na linkách 12, 14 a 31.
www.doprava-trebic.cz/
www.seniortaxitrebic.cz/

ParkováníParkování v centru města je zajištěno několika parkovacími plochami. 
Parkovací místa se nachází také v ulicích u centra.
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PŘÍRODA A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
V regionu Třebíč se nachází řada přírodních zajímavostí, 
například národní přírodní rezervace Mohelenská 
hadcová step, přírodní parky Třebíčsko, Rokytná  
a Balinské údolí. Kromě těchto přírodních parků je zde 
vyhlášeno 6 přírodních rezervací a 12 přírodních památek. 
V regionu je vyznačeno 8 naučných stezek.  
Mezi městy Třebíč, Náměšť nad Oslavou a Velké Meziříčí 
se nachází Ekologický mikroregion Horácko, jedno  
z nejčistších míst v České republice. 

Přímo ve městě Třebíči je zeleň zastoupena v podobě 
městských parků – např. Máchovy sady v centru města, 

park na Polance, Tyršovy sady na jižním okraji centra, 
Masarykovy sady na severu (Hrádek), zámecký park, 
Lorenzovy sady či Libušino údolí, až k centru města 
zasahuje Týnské údolí s kaskádou rybníků. 

NÁRODNÍ PŘÍRODNÍ REZERVACE MOHELENSKÁ 
HADCOVÁ STEP – patří mezi nejcennější v ČR s jedinečnou 
faunou a flórou. Podloží stepi je tvořeno tmavou barvou 
hadců a vede k výskytu nanismů (rostliny s trpasličím 
vzrůstem).

Životní prostředí Třebíče a Třebíčska najdete na:
http://zivpro.trebic.cz

BYDLENÍ V TŘEBÍČI
Třebíč nabízí dostupné bydlení i příznivé ceny energií 
a služeb. Na území města můžete vybírat z široké 
škály možností – od bytů různých kategorií po rodinné 
domy. Město Třebíč v současné době řeší pozemky pro 
individuální a bytovou výstavbu. 

Aktuální stav nabízených pozemků naleznete na  
www.trebiczije.cz.

PRÁCE
V REGIONU
Tradičními odvětvími na Třebíčsku bývalo obuvnictví 
a kožedělná výroba. Situace se po uzavření největšího 
závodu BOPO Třebíč hodně změnila. V současnosti 
převládá strojírenství, kovozpracující průmysl, výroba 
automobilových komponentů, zpracování plastů, 
potravinářský a textilní průmysl. Vzhledem k blízkosti 
Jaderné elektrárny Dukovany patří k předním odvětvím 
energetika a obory s ní spojené. 

Nabídky regionálních zaměstnavatelů naleznete na 
webovém portálu www.volnamistatrebic.cz.
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ŠKOLY A VZDĚLÁVÁNÍ
Systém vzdělávacích zařízení v Třebíči zajišťuje 
komplexní vzdělání od mateřské školy po vysokou školu. 
Ve městě je také firemní mateřská školka s výukou 
anglického jazyka dle osvědčené metody Wattsenglish, 
mateřské a základní školy se speciálně zaměřenými 
třídami, střední školy, jazykové školy zajišťující i výuku 
češtiny pro cizince. 
V Třebíči funguje 15 zařízení pro předškoláky. Poté 
mají děti na výběr z 8 základních škol, včetně školy pro 
děti se speciálními vzdělávacími potřebami. Rozmanité 
mimoškolní volnočasové aktivity zajišťuje DDM a Základní 
umělecká škola Třebíč.
Další stupeň vzdělávání s pestrou nabídkou oborů 
zabezpečuje 7 středních škol a učilišť. Z toho 2 gymnázia – 
obě s možností studia na osmiletém gymnáziu.
Gymnázium Třebíč založilo město Třebíč v roce 1871 
jako jedno z prvních českých gymnázií v zemi.  V roce 1889 
postavilo město gymnáziu školní budovu, ve které dodnes 
probíhá výuka. Gymnázium absolvovalo více než sedm tisíc 
studentů (Nezval, Deml, Zahradníček, Novák, Krajina). 
Katolické gymnázium Třebíč je všeobecné církevní 
gymnázium s čtyřletým a osmiletým oborem vzdělávání. 
Spolupracuje s Mensou ČR, klade důraz na výuku cizích 
jazyků a počítačové gramotnosti. Pro studenty pořádá 
zahraniční výměnné pobyty a široký výběr volnočasových 
aktivit. 
Obchodní akademie Dr. Albína Bráfa, Hotelová škola a 
Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Třebíč 
je jedna z největších středních škol v třebíčském regionu. 
Studenty připravuje na vysoké úrovni pro oblasti obchodu, 
gastronomie, cestovního ruchu a na ně navazujících služeb.
Střední průmyslová škola Třebíč s více než 60letou tradicí 
má v současnosti 1180 žáků a nabízí studium v oborech 
energetika, strojírenství, mechanik elektronických 
zařízení a další. Veškeré vzdělávací aktivity jsou 
provázány s partnerskými firmami v regionu. Studenti 
absolvují stáže v zahraničí. Škola pracuje s unikátním 
systémem vzdělávání síťových specialistů Cisco 
networking academy.

Městská knihovna
V současné době sídlí knihovna na Hasskově ulici  
a kromě této ústřední budovy poskytuje své služby na 
dvou pobočkách - pobočce Modřínová a pobočce Borovina. 
Knihovna je častým místem pořádání výstav, přednášek  
a vzdělávacích seminářů (workshopů) pro všechny věkové 
kategorie.
www.knihovnatr.cz

Dům dětí a mládeže
Širokou nabídku mimoškolních volnočasových aktivit 
nabízí Dům dětí a mládeže. V současné době nabízí DDM 
každoročně přibližně 80 zájmových kroužků z oblasti 
turistiky, sportu, přírodovědy, techniky i estetických 
oborů. Každé léto pořádá tábory příměstské, putovní  
i stálé, s celkovou kapacitou přibližně 500 dětí.
www.ddmtrebic.cz

Zařízení pro předškoláky a základní školy
Mateřská škola Bartuškova 
Mateřská škola Benešova
Mateřská škola Cyrilometodějská
Mateřská škola Čtyřlístek
Mateřská škola Demlova
Mateřská škola DUHA
Mateřská škola Kaštánek
Mateřská škola Obránců míru
Mateřská škola Okružní
Mateřská škola U Obůrky
Mateřská škola Světýlko 
Mateřská škola Na Hradě 
Speciální mateřská škola Třebíč
Základní škola a mateřská škola Bartuškova
Základní škola a mateřská škola Na Kopcích 
Základní škola Benešova
Základní škola Horka-Domky
Základní škola Kpt. Jaroše
Základní škola T. G. Masaryka
Základní škola Týnská 
Základní škola Cyrilometodějská

Střední školy a učiliště
Gymnázium Třebíč 
Katolické gymnázium Třebíč 
Obchodní akademie Dr. Albína Bráfa, Hotelová škola  
a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Třebíč
Soukromá střední odborná škola a Střední odborné učiliště, s. r. o. 
Střední průmyslová škola Třebíč  
Střední škola stavební Třebíč 
Vyšší odborná škola a Střední škola veterinární, zemědělská  
a zdravotnická Třebíč

Vysoká škola
Západomoravská vysoká škola Třebíč

Mimoškolní volnočasové aktivity
Základní umělecká škola
Dům dětí a mládeže
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ZDRAVOTNICKÁ ZAŘÍZENÍ
Nemocnice Třebíč
Purkyňovo nám. 133/2, 674 01 Třebíč
www.nem-tr.cz 

Nemocnice Třebíč jakožto stabilní komplexní regionální 
centrum zdraví zajišťuje odbornou a kvalitní lékařskou péči 
pro lidi v každém věku. 

Lůžková oddělení i ambulance nabízejí vysoký standard 
služeb. K tomu přispívá i průběžná modernizace areálu, 
včetně nového pavilonu pro matku a dítě. 

Ve městě se nacházejí dvě polikliniky,  
kde jsou soustředěny ordinace praktických i odborných 
lékařů, včetně stomatologů. Řada dalších ordinací je 
rozmístěna po celém městě. 

Poliklinika Hájek
Jelínkova 991/39, 674 01 Třebíč – sídliště Hájek

Poliklinika Vltavínská
Vltavínská 1289, 674 01 Třebíč 
www.poliklinikatr.cz 

KULTURA A ZÁBAVA
Třebíč nabízí svým obyvatelům i návštěvníkům po celý rok 
nejen pestré kulturní vyžití, ale také zábavu a poznání. K tomu 
slouží celá řada zařízení.

Muzea a expozice
Muzeum Vysočiny Třebíč sídlí v místním zámku. Expozice  
v Domě Seligmanna Bauera se nachází v židovské čtvrti vedle 
Zadní synagogy. Interaktivní expozice Cesty časem  
v prostorách zámku nabízí poznání třebíčské historie  
a historických řemesel netradiční formou.
www.zamek-trebic.cz

Kino
Třebíčské kino Pasáž s možností promítání filmů ve 3D projekci 
nabízí program celoročně. V letních měsících filmové projekce 
probíhají i na Karlově náměstí. 

Divadla
Divadelní představení se v Třebíči konají v divadle Pasáž,  
v Národním domě nebo v Klubu Hájek. Divadlo Pasáž je 
moderní multifunkční komplex, kde se nachází velký sál  
s kapacitou 523 míst, baletní sál, reprezentační prostory ve 
foyer a divadelní bar. Kromě divadelních představení slouží 
prostory pro konání konferencí, seminářů a dalších akcí.

Galerie
Pro pořádání výstav slouží ve městě především výstavní 
galerie Malovaný dům. Dalšími využívanými prostory jsou 
Galerie Ladislava Nováka a Zadní synagoga.
EXPOZICE FRANTA  
Stálá expozice darovaného díla od třebíčského rodáka Františka 
Mertla, uměleckým jménem FRANTA, je světovým unikátem. 
František Mertl je český malíř a sochař, dlouhodobě žijící ve 
francouzské oblasti Nice. Franta je autorem celoevropského 
významu a částí své tvorby přesáhl i evropské hranice. Kromě 
Třebíče je Frantovo dílo součástí šedesáti významných veřejných 
sbírek prakticky po celém světě. Expozice FRANTA v Třebíči 
obsahuje průřez umělcovou tvorbou za více než padesát let.
www.mkstrebic.cz

Hvězdárna
Ve městě je také možnost navštívit hvězdárnu. Ta se nachází na 
jihovýchodě města v části Horka-Domky. Pozorovací dny pro 
veřejnost jsou vždy v úterý a pátek za jasného počasí po  
20. hodině.
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TRADIČNÍ AKCE  
V PRŮBĚHU ROKU 
V Třebíči se každý rok koná celá řada kulturně- 
-společenských akcí. Nejvýznamnější letní festivaly jsou 
sdruženy do multikulturního projektu Třebíčské kulturní 
léto, kde si každý najde svůj oblíbený žánr. V rámci 
Třebíčského kulturního léta probíhají každoročně tyto již 
tradiční festivaly a oslavy: 

ZÁMOSTÍ – letní kulturní open air festival, který se tradičně 
koná vždy první víkend v červnu na Podzámecké nivě  
v Třebíči. www.zamosti.cz 

SVATOPROKOPSKÁ POUŤ – akce se konala poprvé v roce 
2013, jedná se o obnovení tradice slavné třebíčské pouti. 
Součástí jsou historické pouťové atrakce, řemeslný jarmark, 
předvádění historických řemesel, koncerty duchovní 
i světské hudby, divadelní představení, harmonikáři, 
flašinetáři. 

FILMY PRO KARLA IV. – několik letních večerů pod širým 
nebem na Karlově náměstí ve společnosti skvělých českých 
filmů.

OŽIVENÉ ŽIDOVSKÉ MĚSTO – kulturně-historická akce 
s cílem navrátit živou tvář památce UNESCO – třebíčské 
židovské čtvrti.

ŠAMAJIM – festival židovské kultury, navazující na slavnou 
židovskou historii Třebíče. www.samajim.eu

SLAVNOSTI TŘÍ KÁPÍ – tradiční historické oslavy, návrat do 
slavné minulosti města Třebíče. Nechybí zde rytířský turnaj, 
historický průvod, vojenské ležení a středověké tržiště.

BRAMBOROBRANÍ – třebíčské Bramborobraní je folklorním 
festivalem lidové hudby, tance a zejména brambor, které se 
tu podávají na všechny známé způsoby – v bramborácích, 
hranolcích, kroketách nebo v tradiční bramborové polévce. 
Bramborobraní tradičně doprovází jarmark a ukázky lidových 
řemesel.

O dalších akcích se můžete informovat  
na turistických informačních centrech nebo  
na www.mkstrebic.cz, www.tkl-trebic.cz.
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SPORT A SPORTOVNÍ VYŽITÍ
Sport má v Třebíči bohatou historii. Rozvoj sportovních aktivit 
a vznik nových je podporován městem, třebíčskými kluby  
a sdruženími a je možný i díky mnoha sportovním zařízením  
v Třebíči. Kromě tradičních sportů zde mají zastoupení  
i bojová umění (taekwondo, aikido, judo atd.) a další. 

HOKEJ 
Velkou tradici v Třebíči má hokej. Hokejový klub Horácká Slavia 
vznikl v roce 1928.  Jejími odchovanci byli a jsou významní hráči 
a trenéři – jako například Vladimír Bouzek nebo dvojnásobný 
vítěz Stanley Cupu Patrik Eliáš. 
www.hstrebic.cz 

FOTBAL 
Horácký fotbalový klub Třebíč vznikl v roce 2001 sloučením 
fotbalových klubů FC Slavia Třebíč a TJ BOPO Třebíč a považuje 
se tak za pokračovatele veškerého fotbalového dění v Třebíči od 
roku 1907.
www.hfktrebic.cz 

ATLETIKA 
Historie oddílu TJ Spartak Třebíč je spojena s prvními 
atletickými závody, které v roce 1919 uspořádal v Třebíči 
studentský sportovní klub Achilles. Začínali zde českoslovenští 
reprezentanti bratři Strnišťové, Alois Krul, ze současných zlatý 
medailista ME Petr Svoboda a juniorský mistr světa  
v desetiboji Jiří Sýkora.
www.atletikatrebic.cz 

BASEBALL 
Počátky činnosti pálkovacích her v Třebíči spadají na začátek 
80. let. Českomoravská baseballová liga je od roku 2003 druhá 
nejvyšší mužská soutěž v ČR. Tu v současnosti hrají třebíčští 
muži–tým Nuclears. Nový stadion Na Hvězdě se otevřel v roce 
2011 a třebíčský klub zde uspořádal první ME  
v Třebíči pro kategorii kadetů do 15 let.
www.nuclears.cz 

SPORTOVNÍ AREÁLY
Pro sportovní vyžití Třebíč nabízí místním obyvatelům  
i návštěvníkům množství sportovně-rekreačních zařízení  
a aktivit, například zařízení pro bowling a kuželky, bruslení, 
bojové sporty, fitness, pétanque, plávání a koupání, tenis  
a squash. Dále lanové centrum, lezecká stěna, půjčovna lodí, 

sportovně-relaxační areál. Další sportovní areály jsou  
v okolí. Z nich jsou v rámci regionu nejvyhledávanější 
půjčovna lodí, motorových lodí a šlapadel v autokempu 
Wilsonka Hartvíkovice, rekreační středisko Březová, 
sportovně rekreační kemp Radarka, sportovní areál 
Sportland Litohoř, střelnice Poušov a Bažantnice. Populární 
jsou také vyhlídkové plavby na Dalešické přehradě.
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TURISTIKA
Rozhledny

ROZHLEDNA NA PEKELNÉM KOPCI 
Tvůrcem rozhledny, která se tyčí na vrcholu Pekelného kopce 
(572 m n. m.) a měří 26,5 metrů, je architekt Pavel Jura. 
Rozhledna je tvořena z modřínového dřeva s kovovými prvky a 
její architektonický vzhled odráží znaky třebíčských UNESCO 
památek – baziliky sv. Prokopa a židovské čtvrti.  
K rozhledně vede značená stezka. Na zhruba pětikilometrové 
trase jsou rozmístěny jednoduché přístřešky i lavičky.

VODOJEM KOSTELÍČEK 
Objekt bývalého věžového vodojemu Kostelíček na Strážné 
hoře v Třebíči je vodohospodářskou stavbou z období 
první republiky. Vodojem byl díky rekonstrukci přeměněn 
na veřejně přístupnou expozici vodárenství s vyhlídkovou 
plošinou, která nabízí jedinečný výhled na Třebíč. 

ROZHLEDNA NA MAŘENCE 
Rozhledna Mařenka, která stojí na nejvyšším bodě Třebíčska, 
ve výšce 711 metrů nad mořem, byla postavena díky dotaci 
z ROP Jihovýchod. Kombinací obvodového pláště z kamene 
a kovové konstrukce schodiště se dřevěnými prvky vznikla 
unikátní 31 metrů vysoká stavba. Rozhledna je trvale volně 
přístupná po cyklostezkách č. 5216 a 5104, a to pouze pěšky 
nebo na kole.

Cykloturistika, pěší turistika
Mírně zvlněný reliéf bez výrazných výškových rozdílů, 
příjemné klima a velké množství dobře značených 
turistických tras vytvářejí ideální podmínky k cykloturistice 
či k procházce krásnou přírodou Třebíčska. Třebíč nabízí 
cyklistům a návštěvníkům města také zázemí v podobě 
TouristPointu, který se může pyšnit certifikátem Cyklisté 
vítáni. 
Město Třebíč připravilo několik tipů na výlety do blízkého 
okolí Třebíče za využití některých autobusových linek MHD, 
které nabízejí i přepravu kol. Více na www.doprava-trebic.cz.

CYKLOSTEZKA JIHLAVA-TŘEBÍČ-RAABS
Jde o cyklostezku, která propojuje dvě největší 
města Vysočiny, Jihlavu a Třebíč, a zároveň vede až 
za hranice České republiky, do rakouského Raabs 
an der Thaya. Trasa má celkem 120 km a vede z Ji-
hlavy do Třebíče, dále do Jaroměřic nad Rokytnou, 
Moravských Budějovic a přes Jemnici až do Raabsu. 
Jihlavsko-třebíčská část stezky vede převážně údolím 
řeky Jihlavy a kromě několika málo stoupání je 
pohodlně sjízdná. Je vhodná i pro rodiny s dětmi. 

AQUAPARK LAGUNA
Kompletní sportovní areál s řadou atrakcí 
zahrnuje plavecký bazén a zábavní  
a relaxační část. Vnitřní zábavní bazén  
s tobogánem o délce 142 metrů vede částečně i vnějším 
prostředím. Vodní plocha zahrnuje divokou řeku, houpací 
kolébku, chrliče vody, masážní a vířivá lůžka, dvě vířivé 
vany a podmořskou jeskyni s akváriem. Kromě části  
s atrakcemi je možné se uvolnit ve venkovním bazénu  
s mírně slanou vodou. Ve zrekonstruované části původních 
saunových provozů je nově zřízený Saunový svět - na výběr 
je z několika různých druhů saun a parní kabiny.
www.lagunatrebic.cz

POLANKA
První občanská plovárna v Třebíči vznikla 
na pravém břehu řeky Jihlavy naproti 
současnému plaveckému areálu v roce 1910. 
K vybudování modernějšího koupaliště, na něž navazuje 
i to současné, však bylo přistoupeno až roku 1933. 
Vypracováním projektu byl pověřen Bohuslav Fuchs, který 
zde mistrně uplatnil prvky funkcionalistické architektury. 
Pozoruhodný je především objekt šaten. Roku 1976 byly 
postaveny 3 nové bazény a sociální zařízení. V roce 1992 se 
zde konala sportovní soutěž Hry bez hranic, v níž třebíčské 
družstvo zvítězilo. Roku 1994 byl na koupališti vybudován 
nový tobogán.
www.lagunatrebic.cz/koupaliste-polanka.html

EKOTECHNICKÉ CENTRUM 
ALTERNÁTOR
V interaktivním vzdělávacím centru Alternátor 
mají návštěvníci možnost vidět a zažít 
experimenty s různými přírodními jevy. Na rozdíl  
od běžných muzeí je to místo, kde dotýkat se exponátů je 
„přísně přikázáno“. Expozice je určena nejen pro školní třídy 
ze všech stupňů, kterým obohatí výuku, ale také pro rodiny 
s dětmi, seniory a i další skupiny návštěvníků. Kromě stálé 
expozice (Plnou parou vpřed, Energie a náš svět, Věda na 
kouli, Boty a ponožky) a dočasných výstav nabízí centrum  
také celou řadu doprovodných akcí.
www.alternator.cz/

ATRAKCE VE MĚSTĚ
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TIPY NA VÝLETY
Okolí Třebíče nabízí nepřeberné množství výletů různých 
stupňů náročnosti pro všechny věkové kategorie.
PŘEHLED DOPORUČENÝCH VÝLETŮ NALEZNETE NA 
www.visittrebic.eu/tipy-na-vylet/
VYBRALI JSME PRO VÁS:

PĚŠKY Z TŘEBÍČE – ROZHLEDNA 
PEKELNÝ KOPEC

NA KOLE OKOLO TŘEBÍČE – SÁDEK, 
DALEŠICKÝ PIVOVAR (PIVOVARSKÁ 
CYKLOSTEZKA), ROKŠTEJN - ZŘÍCENINA 
HRADU

Zajímavý turistický cíl jižně od Třebíče vznikl  
v roce 2014. Rozhledna se tyčí na vrcholu Pekelného 
kopce (572 m n. m.), měří 26,5 metrů a je vytvořena 
z modřínového dřeva s kovovými prvky. Nabízí krásný 
výhled na Třebíč i okolní krajinu. K rozhledně 
vede značená stezka v délce 5 km s jednoduchými 
přístřešky i lavičkami podél trasy.

Velmi dobrá síť cyklostezek na Třebíčsku vybízí 
k poznávání rozmanitého okolí a uspokojí i ty 
nejnáročnější cyklisty. Jen 8 km od Třebíče 
projedete jedinými vinicemi na Vysočině  
a propadnete kouzlu okolí hradu Sádek. Cyklostezky 
vedou i ke zřícenině středověkého hradu Rokštejn 
v malebném údolí Brtnice nebo ke známému 
dalešickému pivovaru z filmových Postřižin.

NA VĚKU NEZÁLEŽÍ  - VYHLÍDKOVÁ 
PLAVBA LODÍ PO DALEŠICKÉ  
PŘEHRADĚ

AUTEM V REGIONU – NÁMĚŠŤ NAD 
OSLAVOU, JAROMĚŘICE, 
DUKOVANY - INFORMAČNÍ CENTRUM 
JADERNÉ ELEKTRÁRNY

Z paluby vyhlídkové lodi si s větrem ve vlasech 
vychutnejte pohled na krásné okolí dalešické 
přehrady a na její zátoky často přirovnávané 
k norským fjordům. 
V letních měsících se svezete podle jízdního řádu, 
mimo sezónu se vyplouvá pravidelně o víkendech. 
Na věku nezáleží, plavbu si užijí všechny věkové 
kategorie.

Autem snadno navštívíte další památky a významná 
místa v regionu po celý rok. Velmi atraktivní 
expozice na informačním centru JE Dukovany 
přiblíží jadernou energetiku od historie po 
současnost. V zámku v Náměšti nad Oslavou je 
umístěna cenná sbírka nástěnných koberců  
z 16. až 19. století a nedaleký zámek v Jaroměřicích 
nad Rokytnou láká na bohaté dobové interiéry 
připomínající zdejší hudební tradici.
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SERVIS PRO NÁVŠTĚVNÍKY
Kam na jídlo?
V Třebíči naleznete restaurace zejména s tradiční, ale  
i s moderní českou a asijskou kuchyní, pizzerie i bufety. 
Půllitr dobře vychlazeného piva si můžete vychutnat v celé 
řadě místních hostinců a hospod či pivnic, sklenici dobrého 
vína zase v místních vinárnách. Město Třebíč vytvořilo 
přehled nekuřáckých restaurací a kaváren vhodných pro 
rodiny s dětmi. 
Více na: www.visittrebic.eu/restaurace-a-kavarny-
nekuracke-a-pratelske-rodine/

Tourist Centrum s. r. o.
Znojemská 1383, 674 01 Třebíč
Tel.: 568 421 373 
Otevírací doba:  
po–so: 08:30-20:30, ne: 08:30-20:00
www.tourist-centrum.cz

CHANGE v. o. s.
Karlovo náměstí 56, 674 01 Třebíč
Tel.: 568 848 551
Otevírací doba: po–pá: 08:00-17:00

Ve městě je široká nabídka ubytovacích zařízení. Jedná  
se o hotely, penziony, ubytovny, kemp a také apartmány.  
Největší je počet penzionů. Návštěvníci se mohou ubytovat 
jak v luxusním čtyř hvězdičkovém hotelu, tak v turistické 
ubytovně.
Více na: 
www.visittrebic.eu/hotely-a-penziony-trebic/

Směnárny

Kde se ubytovat?

V Třebíči naleznete tři turistická informační centra, 
která návštěvníkům bezplatně poskytují informace  
z oblasti turistiky, kultury, sportu, dopravy, 
podnikání a služeb v regionu. Dále například 
komentované prohlídky, předprodej vstupenek 
na koncerty, divadla a jiné kulturní akce, přehled 
kulturních akcí v Třebíči a okolí,  
prodej upomínkových předmětů.   
Otevírací doba je celoroční.

TIC NÁRODNÍ DŮM
Karlovo náměstí 47, 674 01 Třebíč
Tel.: +420 568 610 021  
 +420 775 707 503 
e-mail: info@mkstrebic.cz
www.mkstrebic.cz/informacni-centra/tic-narodni-dum/

TouristPoint TŘEBÍČ
TouristPoint navazuje na prostory TIC Národní dům. 
Nové zázemí pro všechny turisty a návštěvníky města 
nabízí úschovnu zavazadel v uzamykatelných skříňkách, 
úschovnu kol v uzamykatelných stojanech, místnost 
pro drobné samoobslužné opravy kol, šatnu a sprchu 
s bezbariérovými toaletami. Součástí informačního 
systému TouristPointu je mobilní průvodce v podobě 
bezplatné aplikace. TouristPoint navazuje na prostory  
TIC Národní dům.

TIC ZADNÍ SYNAGOGA
Subakova 1/44, 674 01 Třebíč
Tel.: + 420 568 610 023
 + 420 568 823 005 
e-mail: infosynagoga@mkstrebic.cz
www.mkstrebic.cz/informacni-centra/tic-zadni-
synagoga/

TIC BAZILIKA
Zámek 1, 674 01 Třebíč
Tel.: +420 568 610 022 
 +420 777 746 982 
e-mail: infobazilika@mkstrebic.cz
www.mkstrebic.cz/informacni-centra/tic-bazilika/

Turistická 
informační centra
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Třebíčsko nabízí hned několik různorodých potravin 
certifikovaných značkou Regionální potravina  
a Regionální produkt. Tyto značky zaručují kvalitu  
a poctivost výrobků z domácí produkce a u spotřebitelů 
se těší čím dál větší oblibě.

Kromě těchto certifikovaných výrobků se město 
Třebíč může pyšnit oblíbeným a tradičním nanukem 
Míšou. V Třebíči se také již od roku 1879 vyrábí kvalitní 
nealkoholické nápoje a sirupy ZON, které jsou dodnes 
velmi populární.

www.visittrebic.eu/ochutnejte-trebicsko/

V Třebíči a v blízkém okolí naleznete několik 
minipivovarů, které vaří výborné pivo. 

PODKLÁŠTERNÍ PIVOVAR URBAN – TŘEBÍČ 
www.pivovar-trebic.cz 

PIVOVAR HEŘMAN – MĚSTYS VLADISLAV 
www.pivovarherman.cz 

PIVOVAR DALEŠICE – POSTŘIŽINY 
www.pivovar-dalesice.cz 

MINIPIVOVAR GAJDOŠ – BISKUPICE 
www.biskupickypivovar.cz

Regionální potraviny Místní pivovary DŮLEŽITÉ INSTITUCE
MĚSTSKÝ ÚŘAD TŘEBÍČ
Karlovo nám. 104/55, 674 01 Třebíč
www.trebic.cz 

FINANČNÍ ÚŘAD
Žerotínovo nám. 17/1, 674 01 Třebíč
www.financnisprava.cz

ÚŘAD PRÁCE ČESKÉ REPUBLIKY - krajská 
pobočka v Jihlavě, kontaktní pracoviště Třebíč
Komenského nám. 1189/8, Horka-Domky, 674 01 Třebíč 1
ZPROSTŘEDKOVÁNÍ ZAMĚSTNÁNÍ
Masarykovo nám. 116/6, Vnitřní Město, 674 01 Třebíč 1

- Státní sociální podpora
- Hmotná nouze
- Sociální služby, příspěvek na péči
- Dávky pro osoby se zdravotním postižením
https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/vys/kop/trebic 

OKRESNÍ SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ 
TŘEBÍČ
Karlovo náměstí 106/57, 674 17 Třebíč
http://www.cssz.cz/cz/kontakty/krajska-a-okresni-
pracoviste/vysocina/ossz-trebic.htm 

KATASTRÁLNÍ ÚŘAD PRO VYSOČINU – 
Katastrální pracoviště Třebíč
Jungmannova 178/2, 674 01 Třebíč, Jejkov
http://www.cuzk.cz/Urady/Katastralni-urady/Katastralni-
urady/Katastralni-urad-pro-Vysocinu/Katastralni-
pracoviste/KP-Trebic/Katastralni-pracoviste-Trebic.aspx 

STÁTNÍ POZEMKOVÝ ÚŘAD
Bráfova tř. 2/1, 674 01 Třebíč
www.pfcr.cz

OKRESNÍ SOUD V TŘEBÍČI
Bráfova 502, 674 34 Třebíč
http://www.statnisprava.cz/rstsp/adresar.nsf/i/11078

CELNÍ ÚŘAD PRO KRAJ VYSOČINA - ÚZEMNÍ 
PRACOVIŠTĚ V TŘEBÍČI – POUZE DAŇOVÉ 
ODDĚLENÍ
Průmyslová čtvrť 154, 674 01 Třebíč
https://www.celnisprava.cz/cz/celni-urad-pro-kraj-
vysocina/Stranky/uzemni-pracoviste-trebic.aspx
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Třebíč 
město dobrých přátel

www.trebic.cz

Třebíč je krásné, bezpečné a moderní město otevřené  
pro turisty, investory a obyvatele.

Přijměte naše pozvání. 

www.trebic.cz / www.visittrebic.eu / www.trebiczije.cz
www.facebook.com/MestoTrebic / www.facebook.com/trebiczijecz/
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