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TISKOVÁ ZPRÁVA 

Novou kulturní památkou v Kraji Vysočina je židovský dům  
v Třebíči  
Telč, 2. července 2018 
__________________________________________________________________________ 

 

Židovský městský dům v Třebíči, nazývaný také jako Dům Johela Begla, byl ve 
druhém čtvrtletí roku 2018 prohlášen za kulturní památku.  
 
Dům čp. 7 v ulici Leopolda Pokorného v Třebíči-Zámostí je nedílnou součástí židovské čtvrti, 
která byla v roce 2003 zapsána na Seznam světového kulturního a přírodního dědictví 
UNESCO jako výjimečně dochovaný hmotný doklad existence židovského osídlení na 
Moravě. Dům je situován v nejstarší, západní části čtvrti, od níž se zástavba postupně 
rozvíjela k východu.  
 
První písemná zmínka o domu pochází z roku 1613, kdy byla usedlost zakoupena Johelem 
Beglem. Nárožní dům vzniklý z dílu původní Beglovy usedlosti vymezuje jeden z hlavních 
urbanistických prostorů, Tiché náměstí s Přední synagogou, a náleží tak k počáteční fázi 
formování svébytného židovského osídlení v prostoru Podklášteří.  
 
„Dům je hodnotným dokladem historického vývoje, životního způsobu a prostředí židovské 
komunity v Třebíči především od doby požáru v roce 1821 do poloviny 20. století“, 
konstatuje ředitel územního odborného pracoviště Národního památkového ústavu v Telči 
Pavel Macků.   
 
Přestože objekt prošel ve 20. století dílčími stavebními úpravami, hmota a dispoziční 
schéma zůstaly zachovány včetně většiny autentických konstrukcí a celé řady zajímavých 
stavebních a řemeslných prvků. Mezi ně patří mimo jiné např. původní schodiště, zaklenuté 
prostory, autentické výplně dveřních a okenních otvorů včetně kovářských prvků a 
táflování, dřevěné obložky vstupu na půdu, vestavěné niky či topeniště. 
 
Kromě 2975 nemovitých kulturních památek, z toho 16 národních kulturních památek, se 
na území Kraje Vysočina nacházejí 3 městské a 3 vesnické památkové rezervace, 22 
městských a 5 vesnických památkových zón a 1 krajinná památková zóna. Na Seznamu 
světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO jsou zapsány: Telč - historické jádro 
města, Zelená hora - poutní kostel sv. Jana Nepomuckého, Třebíč - soubor židovské čtvrti, 
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židovského hřbitova a baziliky sv. Prokopa, což znamená, že Kraj Vysočina se může pyšnit 
nejvyšším počtem památek UNESCO v rámci ČR (celkem 3).  
__________________________________________________________________________ 
Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Telči, je jedním ze čtrnácti krajských 
pracovišť NPÚ. Jeho úkolem je naplňovat v Kraji Vysočina poslání odborné instituce památkové 
péče dané zákonem o státní památkové péči, např. zpracovávat odborné podklady pro rozhodnutí 
výkonných orgánů, poskytovat konzultace a odbornou pomoc vlastníkům kulturních památek při 
jejich obnovách a sledovat stav památkového fondu na území kraje. Pracoviště v Telči také 
zpracovává návrhy na prohlašování věcí či objektů za kulturní památky a podílí se následně na jejich 
evidenci. Spravuje dokumentační sbírky plánů, fotografií a dalších odborných podkladů ke 
kulturním památkám, vede veřejně přístupnou knihovnu, vydává sborník Památky Vysočiny, 
organizuje cyklus přednášek Rodinné stříbro – Památky kolem nás a provádí archeologické 
průzkumy.  
_________________________________________________________________________________________ 
Kontakt:  
Ing. Marie Fuňáková, referát evidence nemovitých památek, 567 213 116, 778 750 068, e-mail: 
funakova.marie@npu.cz 
Ilona Ampapová, prezentace a práce s veřejností, NPÚ ÚOP v Telči, 724 663 511, e-mail: 
ampapova.ilona@npu.cz 
__________________________________________________________________________ 
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