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Turisté patří vedle podnikatelů 
a rezidentů mezi hlavní cílové 
skupiny, na které se incomingový 
projekt zaměřuje. „Přes 100 000 
návštěvníků, kteří ročně třebíč-
ské památky navštíví, by si mělo 
z Třebíče odvážet co nejlepší zá-
žitky. Aby si naše město po ná-

Město Třebíč disponuje velkým potenciálem v oblasti cestovního 
ruchu především díky památkám zapsaným na seznamu UNESCO, 
ale i dalším atraktivitám. Podpora rozvoje cestovního ruchu a sou-
visejících aktivit je proto nedílnou součástí projektu Třebíč žije!, 
který funguje již od roku 2014.

DÁRKOVÉ PŘEDMĚTY PROPAGUJÍ 
TŘEBÍČ V ČESKU I V ZAHRANIČÍ

Více informací na
www.trebiczije.cz

Impozantní stavba baziliky je po-
stavena v románském slohu s go-
tickými prvky a patří ke skvostům 
středověkého stavitelství evrop-
ského významu. K nejcennějším 
částem baziliky patří krypta. Židov-
ská čtvrť patří mezi nejkompletněj-
ší v Evropě. Pro čtvrť jsou typické 
úzké uličky mezi domy, veřejné 
průchody, romantická náměstíčka, 
verandy a balkony.
Třebíčské památky UNESCO pro-
pojuje naučná stezka „Po stopách 
opatů a rabínů“, která poodhaluje 
zajímavosti ze života obou nábo-
ženských komunit a návštěvní-
ky seznamuje s nejzajímavějšími 

TŘEBÍČ � 15 LET V ELITNÍ 
SPOLEČNOSTI UNESCO

vratu domů připomínali, vznikla 
série dárkových předmětů s no-
vým atraktivním designem,“ po-
pisuje Pavel Pacal, radní města 
Třebíče a současný náměstek 
hejtmana Kraje Vysočina pro 
regionální rozvoj. „Prvotní pod-
nět ke vzniku originálních dárků 

z Třebíče však vzešel ze strany 
třebíčských podnikatelů, kteří 
se na nás obraceli, když hledali 
pro své obchodní partnery něco 
nového.” 
První čokoládové pralinky s fot-
kou či symbolikou třebíčských 
památek UNESCO nechalo měs-
to Třebíč vyrobit v roce 2016 
a osvědčily se jako originální dá-
rek. V nabídce dárkových před-
mětů je také kravata, hedvábný 
šátek, manžetové knofl íčky, cyk-
listický dres a kalhoty, funkční 
triko, těžítko nebo puzzle s foto-
grafi emi památek UNESCO. 
O předměty je zájem. Využívány 
jsou, jak při návštěvách zahra-
ničních delegací v Třebíči, tak při 
zahraničních cestách zástupců 
místních fi rem i obyvatel. Napří-
klad žáci třebíčských základních 
škol vezli v rámci výměnného 
pobytu v  dubnu 2016 první pro-

pagační předměty do čínského 
Yichangu. 
„Myslím, že luxusní kravata či 
šátek se vzorem inspirovaným 
rozetou třebíčské baziliky uspo-
kojí i náročné návštěvníky,” míní 
Pavel Pacal. „Oblíbené je také 
puzzle. Několikrát se stalo, že 
návštěvníci z různých koutů 
světa společně s děkovným do-
pisem poslali i fotografi i slože-
ného puzzle. O Třebíči tak vědí 
nejen v sousedním Rakousku 
a Polsku, ale i v USA, Velké Bri-
tánii, Slovinsku, Francii nebo da-
leké Koreji.”
Propagační a dárkové předměty 
Třebíče jsou k dispozici pro tu-
risty i další zájemce z Třebíče na 
webu www.trebiczije.cz/darky-
-z-trebice/. 
Některé lze zakoupit v  turistic-
kém informačním centru v  Ná-
rodním domě v Třebíči.

místy a jejich historií. Na stezce je 
možné vidět například Zadní syna-
gogu, která nabízí expozici židov-
ské kultury nebo Dům Seligmanna 
Bauera, který autenticky zobrazuje 
bydlení židovské rodiny v mezivá-
lečném období. 
Město Třebíč ve spolupráci s MKS 
Třebíč připravuje u příležitosti to-
hoto výročí na 14. – 15. června 2018 
odbornou konferenci „Patnáct 
let v  elitní společnosti UNESCO 
(Třebíč 2003-2018)“. Výstava se 
stejným názvem bude ke zhlédnu-
tí od 14. června do 31. července ve 
výstavní síni Předzámčí na zámku 
v Třebíči.

Město Třebíč si v letošním roce připomene již 15. výročí od zá-
pisu významných památek na Seznam světového kulturního 

a přírodního dědictví UNESCO. Jedná se o baziliku sv. Prokopa a 
unikátní židovskou čtvrť se hřbitovem. Jedním z hlavních důvodů 
pro zápis v roce 2003 bylo soužití a výjimečná tolerance obyvatel 
křesťanské a židovské kultury. 


