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PROGRAM ODBORNÉ EXKURZE 14. 9. 2022

Muzeum 

Fórum



Skupina A
13:00-13:30 Svět portálů a bran/Svět neživé přírody
13:30-14:00 Lidé. Místa. Osudy
14:00-14:30 Valdštejnové na Třebíči
14:30-15:00 Bazilika sv. Prokopa
15:00-15:30 Krypta pod Bazilikou sv. Prokopa
15:30-16:00 Přesun
16:00-16:30 Židovský hřbitov
16:30-17:00 Zadní synagoga 
17:00-17:30 Židovské město

Skupina B
13:00-13:30 Židovské město
13:30-14:00 Svět portálů a bran/Svět neživé přírody
14:00-14:30 Lidé. Místa. Osudy
14:30-15:00 Valdštejnové na Třebíči
15:00-15:30 Bazilika sv. Prokopa
15:30-16:00 Krypta pod Bazilikou sv. Prokopa
16:00-16:30 Přesun
16:30-17:00 Židovský hřbitov
17:00-17:30 Zadní synagoga 

Skupina C
13:00-13:30 Zadní synagoga
13:30-14:00 Židovské město
14:00-14:30 Svět portálů a bran/Svět neživé přírody
14:30-15:00 Lidé. Místa. Osudy
15:00-15:30 Valdštejnové na Třebíči
15:30-16:00 Bazilika sv. Prokopa 
16:00-16:30 Krypta pod Bazilikou sv. Prokopa
16:30-17:00 Přesun
17:00-17:30 Židovský hřbitov

Skupina D
13:00-13:30 Židovský hřbitov
13:30-14:00 Zadní synagoga
14:00-14:30 Židovské město
14:30-15:00 Svět portálů a bran/Svět neživé přírody
15:00-15:30 Lidé. Místa. Osudy
15:30-16:00 Valdštejnové na Třebíči
16:00-16:30 Bazilika sv. Prokopa
16:30-17:00 Krypta pod Bazilikou sv. Prokopa
17:00-17:30 Přesun

Skupina E
13:00-13:30 Přesun
13:30-14:00 Židovský hřbitov
14:00-14:30 Zadní synagoga
14:30-15:00 Židovské město
15:00-15:30 Svět portálů a bran/Svět neživé přírody
15:30-16:00 Lidé. Místa. Osudy
16:00-16:30 Valdštejnové na Třebíči
16:30-17:00 Bazilika sv. Prokopa  
17:00-17:30 Krypta pod Bazilikou sv. Prokopa

Skupina F
13:00-13:30 Krypta pod Bazilikou sv. Prokopa
13:30-14:00 Přesun
14:00-14:30 Židovský hřbitov
14:30-15:00 Zadní synagoga
15:00-15:30 Židovské město
15:30-16:00 Svět portálů a bran/Svět neživé přírody
16:00-16:30 Lidé. Místa. Osudy
16:30-17:00 Valdštejnové na Třebíči
17:00-17:30 Bazilika sv. Prokopa

Skupina G
13:00-13:30 Bazilika sv. Prokopa
13:30-14:00 Krypta pod Bazilikou sv. Prokopa
14:00-14:30 Přesun
14:30-15:00 Židovský hřbitov
15:00-15:30 Zadní synagoga
15:30-16:00 Židovské město
16:00-16:30 Svět portálů a bran/Svět neživé přírody
16:30-17:00 Lidé. Místa. Osudy 
17:00-17:30 Valdštejnové na Třebíči

Skupina H
13:00-13:30 Valdštejnové na Třebíči
13:30-14:00 Bazilika sv. Prokopa
14:00-14:30 Krypta pod Bazilikou sv. Prokopa
14:30-15:00 Přesun
15:00-15:30 Židovský hřbitov
15:30-16:00 Zadní synagoga
16:00-16:30 Židovské město
16:30-17:00 Svět portálů a bran/Svět neživé přírody
17:00-17:30 Lidé. Místa. Osudy



Lidé. Místa. Osudy.
Expozice představuje v nových souvislostech příběhy lidí a míst Vysočiny napříč staletími. Téma „Člověk 
vzývající“ přináší pohled na vztah člověka k víře. Zvláštní pozornost je věnována židovskému náboženství 
a lidové tradici betlémů. Téma „Člověk tvořící“ seznamuje návštěvníka s výtvarným uměním ve sbírkách 
muzea, prostřednictvím multimediálních technologií je představen architektonický vývoj Třebíče a zachyceny 
jsou též osudy básníků Vítězslava Nezvala a Jana Zahradníčka. Téma „Člověk objevující“ prezentuje orientální 
sbírky, včetně zajímavých darů místního rodáka generála Jana Syrového. Expozici, která představuje návštěv-
níkům mnoho unikátních exponátů, obohacuje řada zajímavých interaktivních prvků.

Valdštejnové na Třebíči
Vůbec poprvé od roku 1945 se na třebíčském zámku objevuje expozice věnovaná valdštejnskému rodu v 
Třebíči. Rod Waldstein-Wartenberg, který zde sídlil od 17. století do konce druhé světové války, připomíná 
zámecká expozice s důrazem na období přelomu 19. a 20. století. Návštěvníci mají možnost procházet šlech-
tickými interiéry, včetně dětského pokoje či bohaté knihovny. Součástí expozice je rovněž zcela mimořádná 
sbírka dýmek. Pro expozici byly vedle unikátních archivních materiálů využity také vzpomínky hraběnky 
Anny Marie Waldstein-Wartenberg.

Svět neživé přírody
Expozice představuje fascinující svět neživé přírody, jak jej dokumentují jedinečné sbírky zdejšího muzea. 
Návštěvníkům umožňuje nahlédnout nejen do rozmanitého světa regionální geologie a geologického vývoje 
Třebíčska, ale díky multimediální prezentaci také na neustále překvapující soustavy mineralogie, petrografie  
a nerostných surovin. Vedle z evropského hlediska výjimečné kolekce moravských vltavínů jsou prezentovány 
v republikovém měřítku neopomenutelné nerosty pegmatitů, nerosty „tropických zvětralin“ a nerosty kře-
menných žil. 

Svět portálů a bran
Expozice, kombinující památkový a muzejní přístup k prostoru, seznamuje návštěvníka se zcela mimořád-
ným interiérem někdejšího benediktinského kláštera, jehož tradice sahá až do 12. století. Nabízí ucelený 
pohled na dějiny benediktinského a kapucínského řádu v Třebíči, stejně jako na architektonické dědictví 
v Třebíči, jehož část má statut památky UNESCO. Závěr expozice zachycuje dramatické osudy církve a též 
konkrétních kněží v padesátých letech 20. století, např. případy Číhošť a Babice. Také tato trasa využívá při 
prezentaci témat moderních technologií.

Bazilika sv. Prokopa
Baziliku sv. Prokopa postavila stavební huť z Porýní na místě původního kostela svatého Benedikta při ně-
kdejším klášteře, a to v první třetině 13. století. Stavba značně utrpěla při obléhání Třebíče vojsky uherského 
krále Matyáše Korvína v roce 1468 a více než dvě století pak byla používána ke světským účelům jako konír-
na, obilní sýpka a várna piva. Po obnově provedené v první polovině 18. století byla zasvěcena sv. Prokopovi 
a znovu začala sloužit církevním potřebám. Dnešní podobu získala bazilika při úpravách, na které v letech 
1924–1935 dohlížel architekt Kamil Hilbert. Stavba byla zapsaná na Seznam UNESCO v roce 2003.

Zadní synagoga Třebíč
Nová neboli také Zadní synagoga se nachází v samém středu židovské čtvrti. Vybavení interiéru se nedocho-
valo, ale na stěnách zůstaly historické malby s ornamentálními a rostlinnými motivy.
Zadní synagoga byla postavena kolem roku 1669 a většina stavby pochází z pozdně renesančního období. 
Do hlavního sálu se vchází třemi arkádami. Rozšíření ženské galerie proběhlo v první polovině 19. století. Na 
ženskou galerii se vcházelo po schodišti, které se po přistavění domu Seligmanna Bauera stalo součástí domu. 
Dnes je v domě umístěna stálá výstava židovské kultury s řadou cenných předmětů používaných v občan-
ském i náboženském životě zaniklé židovské komunity. V synagoze je k vidění model židovské čtvrti v měřít-
ku 1:100 zachycující podobu čtvrti v roce 1850.

POPIS LOKALIT



Židovské město
Židovské město v Třebíči se rozkládá na více než čtyřech hektarech. V dřívějších dobách tu žilo skoro šestnáct 
set obyvatel. Židovští obchodníci se zde usadili pravděpodobně po té, co byl postaven benediktinský klášter 
v roce 1101, avšak první písemná zmínka je až z roku 1338. Roku 1723 bylo v Třebíči ustanoveno ghetto - 
Židé neměli možnost bydlet jinde, než zde. Čtvrť se nemohla rozšiřovat, takže budovy rostly do výšky nebo 
na zahradě, domy se dělily mezi rodiny na domovní díly. Po zavedení ghetta si poslední křesťané, kteří žili ve 
čtvrti, vyměnili domy s Židy bydlící mimo ghetto. Až v polovině 19. století získali Židé rovnoprávnost a mohli 
se opět volně stěhovat. Před druhou světovou válkou jich v Třebíči žilo kolem tří set. Zpět se jich vrátilo méně 
než 20.

Židovský hřbitov
Nový židovský hřbitov byl založen pravděpodobně v první polovině 17. století na severním svahu Hrád-
ku. Pohřebiště je jedno z největších v zemi. Nachází se na něm asi 3000 náhrobků a téměř čtyřnásobek (11 
000) hrobů, z nichž nejstarší je z roku 1631. Židovská čtvrť se hřbitovem a bazilika sv. Prokopa se zámeckým 
areálem byly na Seznam světového kulturního dědictví UNESCO zapsány v roce 2003. Nejcennější židovský 
hřbitov na Moravě má téměř tři tisíce kamenných náhrobků a téměř jedenáct tisíc hrobů. Nejstarší čitelný z 
nich pochází z roku 1631.


