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ZÁMKY
1. Zámek Jemnice 49°1‘2.505“N, 15°34‘19.255“E
Předchůdcem zámku byl hrad, založený pravděpodobně kolem poloviny 13. století. Dochované části
plášťové zdi a nárožních věží naznačují, že hrad mohl svou
pravidelnou dispozicí náležet k typu francouzského kastelu. Dle některých zpráv zde měla pobývat královna Eliška
Přemyslovna. K jejímu pobytu se váže každoroční městská
slavnost Barchan, která se v Jemnici koná už od poloviny
14. století.
2. Zámek Moravské Budějovice
49°3‘6.098“N, 15°48‘32.091“E
Zámek vznikl z iniciativy hraběte Rudolfa Jindřicha
ze Schaumburgu mezi lety 1666–1672 spojením několika renesančních měšťanských domů a radnice. Za hrabat Wallisů
byly budovy sjednoceny klasicistní fasádou. V zámku dnes
sídlí, se svou stálou expozicí Muzeum řemesel Moravské Budějovice, které je pobočkou Muzea Vysočiny Třebíč.
3. Zámek Police 48°57‘56.913“N, 15°37‘37.883“E
Renesanční zámek byl v 17. století za Berchtoldů
z Uherčic barokně přestavěn a interiéry získaly bohatou štukovou výzdobu, na níž se podílel Baldassare Fontana. Zámku dominuje pětiposchoďová hranolová věž, která
návštěvníkům nabízí výhled do širého okolí. Částečně zrekonstruovaný zámek je přístupný veřejnosti.
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TECHNICKÉ PAMÁTKY
4. Podzemní prostory u kostela sv. Víta, Jemnice
49°1‘13.586“N, 15°34‘47.424“E
Při závěru středověkého kostela sv. Víta, který byl
součásti areálu dnes zaniklého františkánského kláštera, se
nachází vcelku nenápadný vstup do podzemí. Po strmých
schodech sestoupíme do chodeb vytvořených lidskou rukou.
Klášterní areál, jak je vidět, byl v druhé polovině 15. století
budován jak v úrovni nebeské a pozemské, tak i podzemní.
Vzdušník (městský vodovod), Jemnice
49°1‘8.813“N, 15°34‘22.245“E
V Jemnici lze dodnes obdivovat středověký vodovod,
i když větší část této technické památky je uložena pod
zemí. Pro návštěvníka nejzajímavější je objekt tzv. vzdušníku na ulici Horní Valy, v němž byl podle potřeby vypouštěn
vzduch z potrubí.
Vodu do města přivádělo dřevěné potrubí. Vedená byla
z haltýře u bývalé klášterní zahrady až do studny pod náměstím.
Železniční trať Jemnice-Moravské Budějovice
49°0‘57.859“N, 15°34‘51.352“E
CÍRKEVNÍ PAMÁTKY
5. Kostel sv. Barbory, Častohostice
49°01´04.59“N, 15°49´13.67“E
Jádrem kostela je původně románská rotunda z 12.
století. Apsida románského kostelíka byla v 15. století zbořena a nahrazena gotickým kněžištěm. Kostel je jako farní
poprvé doložen v roce 1492. Pozdější stavební úpravy válcovou věž rotundy obklopily přístavbami. Současný vzhled
kostela pochází z 1. poloviny 19. století.
6. Kostel sv. Stanislava, Jemnice
49°1‘7.412“N, 15°34‘12.492“E
Každého, kdo se blíží k Jemnici, již zdálky vítá štíhlá
bílá věž vysoká 54 m, která je na požádání přístupná a nabízí
nádhernou vyhlídku. Kostel skrývá v sobě tři zvony, pojmenované podle patronů jemnických kostelů – Stanislav, Vít
a Jakub. Založen byl na konci 14. století, následně pak prošel
renesanční přestavbou a barokními úpravami. Poslední změnu vzhledu kostela učinily puristické úpravy z první poloviny
20. století.
Kostel sv. Víta, Jemnice
49°1‘13.456“N, 15°34‘45.859“E
Konventní kostel byl dříve součástí františkánského
kláštera založeného před rokem 1462. Koncem 15. století byl kostel rozšířen a poslední velké úpravy proběhly na
sklonku 18. století. V těsném sousedství kostela je dochován
vstup do podzemních prostor, které byly součástí kláštera.
Interiéru dominuje iluzivní nástěnná malba za hlavním oltářem, znázorňující vstup sv. Víta na nebesa. V roce 1774 ji
vytvořil známý malíř Josef Winterhalter mladší.
Kostel sv. Jakuba, Jemnice
49°1‘24.013“N, 15°33‘58.524“E
Vedle románské rotundy na jemnickém hřbitově byl
na přelomu 13. a 14. století postaven kostel sv. Jakuba. Na
začátku 16. století kostel získal gotické kněžiště, nádherně
zaklenuté žebrovou klenbou zdobenou malbami z roku
1515. Pýchou kostela je vynikající kamenická práce – sanktuárium z roku 1518 probíhající v celé výšce presbytáře.
Rotunda u kostela sv. Jakuba, Jemnice
49°1‘24.287“N, 15°33‘58.823“E
V místní části Podolí u Jemnice, v místech s pravděpodobně nejstarším osídlením lokality, stojí u gotického kostela vysoká věž. Jedná se o zbytek románské rotundy. Stavba je jedinou
dosud známou rotundou s válcovou věží na území Moravy.
7. Kostel Narození Panny Marie, Kostníky
48°58‘23.72“N, 15°38‘5.89“E
Menší barokní stavba, postavená v roce 1696, se nachází uprostřed pravidelně vysázeného vzrostlého lipového
háje. Od 19. století zde byli pohřbívání příslušníci rodu Se-

gür-Cabanac a poté rodu Vraždů z Kunvaldu, již byli majiteli
blízkého zámku v Polici. Jejich náhrobky jsou umístěny kolem závěru kostela.
8. Kostel sv. Linharta, Kdousov
48°59‘14.851“N, 15°38‘56.239“E
Pozdně barokní jednolodní stavba již s klasicistními
prvky, vystavěná na místě staršího kostela v letech 1753–1763
dle plánu architekta Matyáše Kirchmayera, zaujme zejména
průčelím s věží, členěným množstvím pilastrů, říms a dalších
prvků. Kostel je vystavěn na místě starší, středověké stavby,
jejíž existenci prokázal i archeologický průzkum.
9. Kostel sv. Jiljí, Moravské Budějovice
49°3‘4.59“N, 15°48‘29.973“E
Kostel si do současnosti uchoval výrazný barokní
vzhled, který získal během rozsáhlých stavebních úprav v 17.
a 18. století, při nichž došlo zejména k vybudování hrobky
šlechtické rodiny Wallisů a k výstavbě věže. Na chrámovou
věž je možné vystoupat v rámci prohlídkové trasy zdejšího
zámku.
Karner sv. Michala, Moravské Budějovice
49°3‘3.849“N, 15°48‘31.858“E
Původně středověká kostnice z poloviny 13. století
byla později proměněna na kapli zasvěcenou svatému Michalovi. Výrazné stavební úpravy, při kterých došlo k zaklenutí kaple a její výmalbě neznámým autorem, proběhly
v 18. století.
10. Kostel sv. Kateřiny, Želetava
49°8‘25.629“N, 15°40‘25.9“E
První písemná zmínka o obci Želetava pochází z roku
1303. Hřbitovní kostel sv. Kateřiny Alexandrijské pochází
sice z poloviny 14. století, ale v následujících staletích prošel
stavebními úpravami. Výrazněji se na jeho dnešním vzhledu
podepsaly zejména přestavby v 18. a následně i v 19. století.
11. Rotunda sv. Václava, Štěpkov
49°5‘7.153“N, 15°38‘53.184“E
Románská rotunda kruhového půdorysu s půlkruhovou apsidou, zasvěcená svatému Václavu, pochází z přelomu
12. a 13. století a patří k nejstarším památkám kamenné sakrální architektury. Objekt je působivě situován v ohrazeném areálu bývalého hřbitova v centru obce.
ŽIDOVSKÉ PAMÁTKY
12. Židovský hřbitov, Jemnice
49°0‘57.54“N, 15°34‘11.444“E
Jemnická židovská obec byla jednou z nejstarších
v českých zemích, existovala již ve 14. století. Místní hřbitov
tak pravděpodobně patří k nejstarším na Moravě, ačkoliv
nejstarší čitelné náhrobky pocházejí až ze 17. století. Značná
část jich ale byla poškozena za druhé světové války.
13. Židovský hřbitov, Moravské Budějovice
49°2‘43.124“N, 15°47‘21.48“E
Zdejší středověký hřbitov zanikl v 18. století. Nový
hřbitov byl zřízen v roce 1908. Vstup na hřbitov je umístěn
nalevo od nově opravené obřadní místnosti. Na hřbitově
najdeme pouze nové náhrobky, staré macevy z původního
hřbitova sem přemístěny nebyly.
14. Židovský hřbitov, Police
48°57‘41.222“N, 15°37‘46.981“E
Hřbitov údajně existoval už v roce 1523. Nejstarší čitelný náhrobek pochází z roku 1681.
Unikátní je ovšem náhrobní kámen Mošeho Cviho Hirschkrona (1842) s motivem postavy Mojžíše s deskami Desatera
v ruce. Zdůrazňuje skutečnost, že je zde pohřben Moše, jmenovec biblického Mojžíše, plnící přikázání daná Tórou.
Synagoga Police 48°57‘47.001“N, 15°37‘44.263“E
SEPULKRÁLNÍ ARCHITEKTURA
15. Hrobka rodiny Pallavicini, Jemnice
49°2‘29.283“N, 15°33‘58.773“E
Novoklasicistní hrobka pro italskou šlechtickou rodinu

Pallavicini byla postavena dle návrhů vídeňského dvorního
architekta Otto Hofera v letech 1901–1902. Na její výzdobě
se podílelo několik dalších významných umělců, především
Ignác Weirich. Budova centrálního půdorysu s kupolí je vynikajícím příkladem sepulkrální architektury.
SOCHAŘSKÁ A DROBNÁ ARCHITEKTURA
16. Památník nevolnického povstání, Lesonice
49°6‘28.471“N, 15°45‘22.736“E
U lesonického zámku se nachází zajímavý památník,
který připomíná nevolnické povstání z roku 1775. Památník
tvoří pamětní deska umístěná na fasádě zámku a dvojice neopracovaných žulových kamenů před ní. Menší kámen pravděpodobně symbolizuje nevolníky a větší pány.
MĚSTSKÁ PAMÁTKOVÁ ZÓNA
17. Městská památková zóna Jemnice
49°1‘7.453“N, 15°34‘17.342“E
18. Městská památková zóna Moravské Budějovice
49°3‘0.066“N, 15°48‘35.516“E
VESNICKÁ PAMÁTKOVÁ REZERVACE
19. Vesnická památková rezervace Dešov
48°59‘6.13“N, 15°42‘16.931“E
ROZHLEDNY A VYHLÍDKOVÁ MÍSTA
20. Věž kostela sv. Stanislava, Jemnice
49°1‘7.412“N, 15°34‘12.492“E
21. Věž kostela sv. Jiljí, Moravské Budějovice
49°3‘4.59“N, 15°48‘29.973“E
22. Věž zámku Police
48°57‘56.913“N, 15°37‘37.883“E
GALERIE, MUZEA, PAMĚTNÍ SÍNĚ
23. Muzeum (pobočka Muzea Vysočiny Třebíč),
Jemnice 49°1‘8.013“N, 15°34‘10.468“E
Muzeum sídlí v historickém domě na náměstí a nabízí
tematicky zaměřené expozice Dějiny Jemnice, Dolování nerostných surovin a Jemnický svět čaje. Při objevování světa
čaje zapojíte i další ze svých smyslů – vaše čichové buňky
potěší voňavé čaje a přísady využívané při výrobě různých
oblíbených příchutí.
24. Pamětní síň Vincence Lesného v Komárovicích
49°4‘12.282“N, 15°42‘2.022“E
V Komárovicích se narodil Vincenc Lesný, český indolog, překladatel ze sanskrtu, páli, hindštiny a, především,
z bengálštiny a jeden z nejvýraznějších českých orientalistů
1. poloviny 20. století. V jeho rodném domku je zřízena pamětní síň, v níž jsou umístěna jeho díla a panely s fotografiemi z návštěv Indie.
25. Muzeum řemesel (pobočka Muzea Vysočiny
Třebíč), Moravské Budějovice (zámek)
49°3‘6.098“N, 15°48‘32.091“E

PAMÁTNÉ STROMY
28. Kapistránská lípa, Jemnice
49°1‘18.051“N, 15°34‘48.19“E
NATURA 2000
29. Habrova seč 48°59‘39.208“N, 15°45‘55.561“E
Lokalita, tvořená ze dvou přibližně stejně velkých oddělených částí, leží v oblasti Syrovického lesa nedaleko
od Moravských Budějovic na jižním okraji kraje Vysočina. Je
vymezena k ochraně společenstev květnatých bučin a hercynských dubohabřin, ve kterých se vyskytuje řada vzácných
a regionálně významných druhů rostlin. Zahrnuje dosavadní
přírodní rezervaci Habrová seč a přírodní památku U Lusthausu.
30 Suché skály
48°56‘37‘‘N, 15°37‘26‘E
ZVLÁŠTĚ CHRÁNĚNÁ ÚZEMÍ
31. Přírodní rezervace Blatná hráz
49°9‘17.575“N, 15°43‘16.99“E
Blatná hráz se nachází v lesním komplexu mezi Želetavou a Čáslavicemi na Třebíčsku, východně od samoty Blatný,
v nadmořské výšce 576 až 614 m. Jedná se o úzký pruh přípotoční olšiny s vtroušeným smrkem a s bohatou populací
bledule jarní v úžlabí Šebkovického potoka, směřujícího od
západu k východu.
32. Přírodní rezervace Habrova seč
48°59‘39.208“N, 15°45‘55.561“E
33. Přírodní rezervace Suché skály
48°56‘37‘‘N, 15°37‘26‘E
Výrazný skalní výchoz s reliktními bory, doubravou,
sutěmi a skalní vegetací hostí endemický hvozdík moravský.
Spolu s ním zde roste řada vzácných a ohrožených druhů
rostlin, u řady teplomilných druhů se jedná o výskyt na hranici jejich rozšíření směrem do nitra Českomoravské vrchoviny. Lokalita se nachází nad východním břehem Želetavky,
nedaleko obce Lubnice, při hranici okresu Třebíč a Znojmo.

STOPY SLAVNÝCH OSOBNOSTÍ
26. Komárovice
Vincenc Lesný (český indolog a překladatel)
rodný dům č. p. 14 (muzeum)
49°4‘12.282“N, 15°42‘2.022“E
DÍLA UMĚLCŮ
27. Moravské Budějovice
Vlastislav Hofman (architekt)
budova spořitelny č. p. 2 49°3‘8.045“N, 15°48‘31.495“E
Reprezentativní budova byla vystavěna v letech 1925–1927
dle projektu významného architekta Vlastislava Hofmana
pro Městskou spořitelnu v Moravských Budějovicích, která
se ze skromných začátků vypracovala mezi největší peněžní
ústavy jihozápadní Moravy. Dokonce od roku 1928 působila
jako pobočka Národní banky československé.

^ Rotunda sv. Václava, Štěpkov
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