JEMNICKÝ MIKROREGION

Jemnický mikroregion
Vítejte!
Nechte se zlákat krásnou přírodou, bohatou historií a malebnými vesničkami Jemnického mikroregionu
a vydejte se objevovat krásy tohoto kousku světa.
Brožura, kterou právě držíte v rukou, Vám nabízí několik turistických tras, které Vás zavedou do
nejzajímavějších koutů mikroregionu. Vydejte se na kole, pěšky nebo klidně i autem a poznejte krásy,
které Jemnický mikroregionu nabízí. Výchozím a zároveň cílovým bodem všech tras je město Jemnice,
ale přehledná mapa uprostřed brožury Vám napoví, pokud se budete chtít dát vlastní cestou nebo se
napojit na jinou z tras. Většina zajímavostí se nachází v dostupné vzdálenosti místních komunikací,
proto neváhejte a vydejte se objevit krásy tohoto mikroregionu klidně autem.
V každé obci mikroregionu se na návsi nachází informační tabule, která Vám poskytne informace nejen
o obci samotné, ale i o jejím okolí.
Neváhejte a navštivte hrady a zámky v okolí, projděte se městským lesem, vzhlížejte do korun
památných stromů, obdivujte místní kostely a kostelíčky nebo se jen v klidu projděte Jemnicí. Je to
jen na Vás.
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Přesvědčte se, že Jemnický mikroregion je mikroregionem, který má co nabídnout.
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Jemnice
Jemnice je jedním z nejstarších měst na Moravě. Její vznik je dáván do souvislosti s osadou
u brodu přes řeku Želetavku. Na přelomu 11. a 12. století zde prý byla významná obchodní křižovatka.
K dalšímu rozvoji osady, a později města, přispěl objev ložisek zlata a stříbra. Samotný název města
– Jemnice – je odvozen od slova „jamníci“, tzn. horníci. Vzácné rudy dolovali v primitivních jámách
(šachtách).
První písemná zmínka o Jemnici je z roku 1226. Město bylo založeno jako královský majetek na
místě pohraničního hradu. V roce 1227 vydal český král, Přemysl Otakar I., příkaz k opevnění sídla,
které se pak stalo jednou z opor královské moci na jihozápadní Moravě. Dodnes je zachována značná
část hradeb spolu se 3 baštami a 2 barbakány.
Největšího rozkvětu dosáhla Jemnice ve středověku, kdy je charakterizována jako královské horní
město. Za panování Lucemburků byla městu udělena rozsáhlá privilegia. V této době má své kořeny
i lidová slavnost „Barchan“, která se koná každoročně v neděli po sv. Vítu. V pověstech se říká, že
r. 1312 musel král Jan Lucemburský vojensky zasáhnout proti loupeživým rytířům. Svou ženu Elišku
Přemyslovnu ponechal v Jemnici, kde byla pod ochranou jemnických měšťanů. Mohutné hradby pak
zajišťovaly bezpečí samotnému městu. Král Jan informoval svou manželku Elišku o vítězném tažení
způsobem tehdy obvyklým, prostřednictvím 4 poslů.
V Jemnici byla i jedna z nejstarších židovských obcí v českých zemích. Písemně je poprvé připomínána v roce 1336. Židovská čtvrť tvořila jižní část městského jádra. Na upraveném židovském
hřbitově najdeme několik náhrobků ze 17. století.
V historii města se střídaly doby rozkvětu i úpadku. Například v roce 1422 Jemnici obléhali husité,
ale bez úspěchu. Avšak netrvalo ani 50 let a město vypálilo vojsko Matyáše Korvína. V roce 1530 Jemnice přišla o statut královského města. Ferdinand I. věnoval obec Jindřichu Meziříčskému. Současnou
podobu nabylo historické jádro města po obrovském požáru v roce 1832.
Významné období rozvoje obce nastává po roce 1890. Tehdy byl zvolen do čela městské rady
první český starosta Josef Augusta. Roku 1896 „železná dráha“ spojila Jemnici s Moravskými Budějovicemi, v roce 1898 je postavena nová základní škola, o osm let později otevřena státní lesnická škola.
Město má 4 300 obyvatel a patří k němu dvě městské části – Louka a Panenská. Bohatou historii
Jemnice připomíná 98 kulturních památek zapsaných ve státním seznamu. Město je prohlášeno památkovou zónou.
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1. Sakrální stavby jihovýchodní části mikroregionu
silniční kolo
trekingové kolo

19 km

251 m

velmi lehká

Jemnice – Radotice – Jiratice – Kostníky – Kdousov – Dobrá Voda – Slavíkovice – Jemnice
Tato trasa nás zavede jihovýchodně od Jemnice. Začátek
trasy je v Jemnici (1). Poté, co si prohlédneme krásy města,
vydáme se z Jemnice kolem židovského hřbitova a ulicí
Údolní směrem na Radotice. Cesta vede po značené cyklotrase č. 5220 (Region Renesance) údolím řeky Želetavky
až do Radotic (2). Na první křižovatce v obci zahneme
ostře vlevo na silnici směrem na Jiratice. Tato cesta nás
dovede až ke křižovatce se silnicí Jemnice - Police. Na ní
se dáme vlevo, směrem do Jiratic (3). Těsně před obcí se
dáme vpravo a budeme dál pokračovat po polní cestě. Asi
po kilometru cesty se ocitneme na křižovatce polních cest.
Zde se dáme doprava podél lesa a dál pokračujeme rovně
až na křižovatku s asfaltovou silnicí u obce Kostníky (4).
Na této křižovatce se dáme doleva a dojedeme až do obce
Kdousov (5). Z obce dále pokračujeme do osady Dobrá Voda
Jemnice - kostel sv. Víta
(6). V polovině kopce se dáme vlevo a projedeme osadou
kolem kaple. Přejedeme hráz rybníka a dáme se vlevo na silnici č. 408 vedoucí do obce Slavíkovice (7). Pozor na
zvýšený provoz! Ve Slavíkovicích se dáme první odbočkou vpravo tzv. Kozí ulicí a podél rybníka se dostaneme až
k místnímu kostelu. U kostela zahneme vlevo a po průjezdu obcí se napojíme vpravo na hlavní silnici č. 408 zpět
do Jemnice.
(1) V Jemnici se nachází hned několik sakrálních staveb. Kostel sv. Stanislava je přímo na Náměstí Svobody v centru

města. Jedná se o renesanční kostel, který byl přestavěn v 16. století z původní gotické kaple. Interiér kostela je
v barokním stylu. Jeho bílá kostelní věž je dominantou celého města. Dalším z kostelů v Jemnici je kostel sv. Jakuba.
Ten se nachází v městské části Podolí. Dominantu tohoto kostela ze 14. století je románská válcová věž pocházející
již ze století 12.. Věž je pozůstatkem původní románské rotundy, která je považována za pravděpodobně nejstarší
rotundu na Moravě. Mezi vzácné sakrální stavby ve městě patří bezesporu také kostel sv. Víta, který se nachází na
východním okraji Jemnice. V 15. století byl kostelík součástí františkánského kláštera, jeho interiér však pochází
ze století 18.. Vzácností je nástěnná malba za hlavním oltářem, která vyobrazuje vstup sv. Víta na nebesa a jejím
autorem je J. Winterhalder.
Pokud ihned na první křižovatce v obci neodbočíme ostře vlevo, ale budeme pokračovat směrem dál do obce,
dostaneme se až ke kapli sv. Rodiny, která pochází již z roku 1880.
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(2)

(3)

Pokud budeme pokračovat dál do středu obce, po 300 m dorazíme ke kapli sv. Floriána z roku 1865.

Pokud se z křižovatky dáme vpravo, dorazíme ke kostelu narození Panny Marie, který se nachází v Hájku nad
obcí. Kostel pochází z přelomu 17. a 18. století a náleží k němu ještě starý hřbitov s empírovými náhrobky a kaple
z 19. století.
(4)

(5) Kostel sv. Linharta se nachází přímo v centru obce. První zmínky o kostelu pocházejí již z roku 1341. V 18. století

prošel kostel barokní přestavbou a o jeho dnešní podobu se zasloužil stavitel Matyáš Kirchmayer. V 18. století byla
stavitelem vybudována také nedaleká budova fary s mansardovou střechou.
(6) V osadě

Dobrá voda se nachází Mariánská poutní kaple a pod schodištěm ještě dolní “vodní kaple”. S pramenem
ve vodní kapli je spjata pověst. Když tudy v minulosti projížděl slepý šlechtic, omyl si oči vodou z pramene a náhle
prozřel. Dobrá voda je významné poutní místo a každý rok v září se sem sjíždějí poutníci ze širokého okolí nejen
ochutnat tento zázračný pramen.
O vybudování kostela sv. Kateřiny se v 18. století zasloužil kdousovský farář Václav Freund. V kostele se
nacházejí varhany z dílny Jana Komorníka z Rouchovan. U kostela se nachází hřbitov, na němž jsou dvě kaple
s tradiční šindelovou střechou.
(7)
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2. Po hradech, zámcích a zříceninách
silniční kolo
53 km
909 m
náročná
trekingové kolo
Jemnice - Jiratice - Police - Lubnice - Uherčice - Podhradí - Oslnovice - Bítov - Zblovice - Dešov - Hornice
- Mladoňovice - Lhotice - Jemnice
Tato trasa nás zavede hned k šesti historickým památkám mikroregionu. Prvním z nich je zámek v Jemnici (1). Poté,
co si jej prohlédneme, vydáme se přes Větrný kopec směrem na Polici do Jiratic. Z obce pak pokračujeme do Police
(2). Na první křižovatce v Polici pokračujte vpravo - jižně - přes lipovou alej až do obce Lubnice. Po projetí této obce
se dostaneme do Uherčic (3), kde se nachází další ze zámků Jemnického mikroregionu. Z Uherčič pak pokračujeme
po cyklotrase č. 48 kolem Uherčické louky až k Dvoru Mitrov a odtud dál podél řeky Dyje až do Podhradí. Zde se
nachází první zřícenina na trase, tzv. Frejštejn (4). Z Podhradí nás cesta povede přes řeku po zelené turistické značce
až do obce Oslnovice. Dále pokračujeme do Vysočan, kde se na křižovatce dáme vpravo dolů k Vranovské přehradě.
Z prvního mostu, který budeme přes toto přehradu přejíždět, se nám neskytne překrásný výhled na hrad Bítov, ke
kterému se později podíváme blíže. Přibližně 1 km za mostem se nachází zřícenina hradu Cornštejn (5). Pokračujeme
dolů, k druhému mostu přes Vranovskou přehradu. Ten přejedeme, a za ním se dáme vpravo. Stoupáním se dostaneme až do obce Bítov. Obcí projedeme po hlavní silnici a na křižovatce za obcí se dáme vlevo směrem k hradu.
Poté, co mineme rozhledu “Rumburak” pokračujeme dál a po mírném klesání se ocitneme u samotného hradu
Bítov (6). Od hradu budeme pokračovat po zelené turistické značce lesem až do Zblovic. V obci se napojíme na
cyklotrasu č. 5011 a pokračujeme vpravo až k modré turistické značce, na kterou se napojíme vlevo a pokračujeme
lesním terénem kolem Suché hory až na silnici vedoucí mezi Malým a Velkým Dešovem. Na silnici se napojíme
vpravo a pokračujeme Velkým Dešovem až do Hornic. Po 700 m za obcí je možné odbočit na lesní cestu, která vede
okrajem lesa na hráz rybníka Asuán. Dáme se kolem jeho břehu a dál pokračujeme polní cestou vlevo až do obce
Mladoňovice. Odtud pokračujeme rovně obcí do Lhotic. Za obcí dojedeme ke křižovatce se silnicí č. 152. Zde se
dáme vlevo a dojedeme zpět do Jemnice.
(1) Jemnický zámek se nachází v centru města poblíž turistického informačního centra. Jedná se o zámek, který byl
přestavěn ze zeměpanského hradu pocházejícího patrně již z první poloviny 13. století. Zámek prošel během staletí
četnými přestavbami. O současnou podobu zámku se zasloužil rod Pallavicini (19. století). Po roce 1945 využívala
budovy zámku armáda, která zde ubytovávala mužstvo až do roku 1992. Zámek je v součastné době v rekonstrukci,
prohlídky jsou možné pouze mimořádně.
(2) Zámek v Polici se nachází v centru. Pokud budeme na první křižovatce v obci pokračovat rovně, zámecký areál se
nachází za cca 300 m po pravé straně. Jedná se o renesanční zámek, který byl z původní tvrze vystavěn v 16. století.
O jeho výstavbu se zasloužili Tavíkovští z Tavíkovic. V 17. století byly interiéry zámku barokizovány. Prohlídky
zámku jsou možné v červenci a srpnu. U vchodu do zámku se nachází Návštěvnické centrum.
(3) Zámek Uherčice se nachází v centru obce. Zámek vznikl v 16. století přestavbou původní gotické tvrze.
V průběhu staletí došlo k četným přestavbám a dostavbám areálu. K zámku náleží také zámecký park o rozloze 2,8
ha. Díky nevhodnému zacházení po roce 1945 zámek chátral. Od roku 1995 spadá zámek pod správu Památkového
ústavu v Brně a v současnosti prochází postupnou rekonstrukcí. Část interiéru zámku je návštěvníkům zpřístupněna
vždy v červnu (víkendy), červenci a srpnu.
(4) Zřícenina hradu Frejštejn se nachází na pravém břehu řeky Dyje nad obcí Podhradí. První zmínky o hradu pocházejí již z druhé poloviny 13. století. V minulosti na hradě působil Jan Krajíř, významný představitel moravské
šlechty, který však přepadával okolní městečka, vsi a panství. Byl označen za rušitele pokoje, a proto moravští
stavové hrad vykoupili a rozbořili. Snahy o obnovu hradu se objevují ještě v 16. století, avšak bezúspěšně. Hrad tak
zůstal zříceninou dodnes. K hradu lze vystoupat lesní pěšinou, která ústí na silnici u mostu přes řeku Dyji. Vstup na
zříceninu je volný, na vlastní nebezpečí návštěvníků.
(5) Zřícenina hradu Cornštejn - k této zřícenině se dostaneme, pokud se cca 1 km za mostem dáme na křižovatce ve
tvaru Y vpravo nahoru. Zřícenina se nachází cca 300 m od křižovatky a lze ji navštívit. Jedná se o pozůstatky hradu
pocházejícího z první poloviny 14. století. Hrad byl vybudován jako královská pevnost na posílení hradu Bítov.
Během staletí byl hrad obléhán a změnil několikrát majitele. Od konce 16. století je hrad neobydlený. V současnosti
tvoří tato zřícenina neodmyslitelnou siluetu nad Vranovskou přehradou. Prohlídky probíhají od června do září.
V letních měsících se na zřícenině konají rytířské turnaje a další vystoupení.
(6) Státní hrad Bítov se nachází nad soutokem řek Želetavky a Dyje, jejichž údolí jsou součástí Vranovské přehrady.
V podhradí se v minulosti nacházela stejnojmenná obec, která však zmizela pod hladinou přehrady. “Nový Bítov”
se v současnosti nachází cca 3 km jihovýchodně od hradu. Hrad Bítov pochází pravděpodobně již z 12. století
a v současnosti je vyhledávaným turistickým cílem nejen díky největší sbírce vycpaných psů na světě. Hrad lze
navštívit od dubna do října v době závisející na daném měsíci.
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3. Přírodní zajímavosti mikroregionu
silniční kolo
trekingové kolo
54 km
765 m
střední
Jemnice - Pálovice - Menhartice - Dešná - Rancířov - Vratěnín - Uherčice - Podhradí nad Dyjí - Oslnovice
- Korolupy - Lubnice - Bačkovice - Radotice - Jemnice
Na této trase navštívíme přírodní zajímavosti Jemnického mikroregionu. Z Jemnice
se dáme Podolím směrem na Pálovice po značené cyklotrase č. 5220. V Pálovicích
pokračujeme vlevo a dojedeme do sousední obce Menhartice. Nedaleko obce se
nachází lokalita “Na Jemničkách” (1). V Menharticích zahneme vpravo na silnici
č. 410. Na první křižovatce za obcí pokračujeme rovně a současně se napojíme na
cyklotrasu č. 1001, která nás dovede až do obce Dešná. Z obce pokračujeme po
stejné cyklotrase až do obce Rancířov, kde se dáme vlevo a tím se napojíme na
cyklotrasu č. 48 (Greenway Praha – Wien). Po cca 2 km cesty se po levé straně
nachází Kysibl (2). Pokračujte dál po cestě až do obce Vratěnín. Z Vratěnína
Jemnice - městský les pokračujeme po zelené turistické značce a zároveň po značené Graselově stezce.
Před lesem, kde se zelená turistická značka stáčí vlevo, pokračujeme rovně a po
asfaltové cestě se dostaneme až na její konec, kde se kousek dál v lese nachází překrásná vyhlídka na údolí řeky
Dyje, která je součástí přírodní rezervace Bílý kříž (3). Dál pokračujeme zpět po asfaltové cestě, po které jsme se
k vyhlídce dostali, avšak před lesem se dáme podle šipky vpravo a po Graselově stezce pokračujeme až ke Zlaté
studánce. Dále místo toho, abychom zabočili Graselovou stezkou vlevo, směrem zpět do Vratěnína, pokračujeme
rovně polní cestou vedoucí přímo do Uherčič. Z Uherčic pokračujeme vpravo po cyklotrase č. 48 přes Mitrovice
až do Podhradí. Na pravé straně za obcí Uherčice se nachází další z přírodních zajímavostí - Uherčická louka (4).
Nad obcí Podhradí se tyčí nejen další z přírodních zajímavostí –Podhradské skály (5), ale na druhém břehu řeky
také působivá zřícenina hradu Frejštejn, kterou je možné na vlastní nebezpeční navštívit. Z Podhradí se dále dáme
přes most po zelené turistické značce, která nás dovede až k obci Oslnovice. Zde se napojíme vlevo na cyklotrasu
č. 5007 a pokračujeme směrem na Korolupy. Cca 2 km za obcí Korolupy pokračujeme na křižovatce vpravo, do
obce Lubnice. Tu projedeme po silnici, a pokud se za obcí na chvíli zastavíme, po levé straně nad obcí můžeme vidět
další z lokalit - “Suché skály”(6). Dále pokračujeme po silnici směrem na Bačkovice. Již na křižovatce před obcí
Bačkovice se napojíme na cyklotrasu č. 5220 (Region Renesance), která nás přes Radotice a údolím řeky Želetavky
zavede zpět do Jemnice.
(1) Pokud se v Menharticích dáme po silnici č. 410 cca 200 m vlevo, směrem na Jemnici, po pravé straně se nachází
odbočka na polní cestu. Po cca 300 m se dostanete kolem lesa přes potok až do starého lomu, lokality zvané Na
Jemničkách. Okolí této lokality je geologicky poměrně komplikované. Jedná se o lokalitu převážně metamorfovaných (přeměněných) hornin, vzniklých stlačením hornin usazených (pararuly). V lokalitě se nachází mimo jiné
hornina mineta, jejíž žíly jsou patrné v lomové stěně. Lokalita Na Jemničkách byla krajem Vysočina zařazena do
dědictví Vysočiny, kategorie přírodní zajímavosti a unikáty.
(2) Kysibl je přírodní památkou o rozloze necelých 12 ha. Předmětem ochrany tohoto území jsou lesní společenství
lužních lesů a dubohabřin s bohatým bylinným patrem (bledule jarní, úpolín nejvyšší …). V této oblasti se také
vyskytují významní živočichové vázáni na tyto druhy biotopů. Druhově bohaté jsou i místní luční enklávy.
(3) Bílý kříž je přírodní rezervace o rozloze cca 20, 5 ha. Předmětem ochrany je vegetace na prudkých, výslunných
skalnatých svazích s navazujícím druhově a věkově pestrým lesním porostem. Na tomto území se nacházejí zvláště
chráněné druhy rostlin (např. tis červený, oman chlupatý) a živočichů. Údolí Dyje je zároveň evropsky významnou
lokalitou. Neopomenutelná je také estetická hodnota tohoto území.
(4) Uherčická louka je přírodní památkou o rozloze téměř 7 ha. Předmětem ochrany jsou vlhké louky a mokřadní
společenstva s výskytem zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů. K nejvýznamnějším patří např. kosatec
sibiřský, žluťucha žlutá nebo úpolín evropský. Území je také významné z hlediska výskytu 12 druhů ostřic.
(5) Podhradské skály jsou přírodní rezervací o rozloze téměř 11 ha. Předmětem ochrany tohoto území jsou kolmé,
výslunné skalní stěny a strmé svahy nad levým břehem Dyje. Na tomto území se nacházejí významná rostlinná
společenstva. Jedná se např. o hvězdnici chlumní, brambořík nachový, sněženku podsněžní a další ohrožené druhy
rostlin.
(6) Suché skály jsou přírodní rezervací o rozloze 4, 5 ha. Předmětem ochrany je území s dochovaným původním
charakterem lesních porostů a přirozenou vegetací reliktních (pozůstatkových) borů, sutí a nelesních vegetací skal.
V této lokalitě se vyskytuje několik význačnějších rostlinných druhů (sněženka podsněžník, oměj vlčí, kručinka
chlupatá), především však kriticky ohrožený hvozdík moravský.

PŘEVÝŠENÍ
MAPA
FOTOGALERIE
Suché skály

Přírodní rezervace Bílý kříž

Bílý Kříž - podzim
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4. Severozápadní částí mikroregionu
trekingové kolo
32 km
380 m
lehká
Jemnice - Pálovice - Panenská - Báňovice - Ostojkovice - Třebětice - Budíškovice - Chotěbudice - Lomy Jemnice
Na této trase budeme mít možnost objevovat krásy severozápadního koutu
Jemnického mikroregionu. Trasa začíná
v Jemnici (1) a dále pokračuje po silnici
městskou částí Podolí až do obce Pálovice (2) po značené cyklotrase č. 5220.
Na křižovatce cest v Pálovicích se dáme
vpravo a dojedeme až do obce Panenská (3). Obcí projedeme po hlavní silnici
a pokračujeme z obce směrem vpravo
do obce Báňovice (4). V Báňovicích se
dáme na křižovatce vpravo a pokračujeme
až na křižovatku se silnicí č. 152. Po té
pokračujeme vpravo a na další křižovatce
se napojíme vlevo na cyklotrasu č. 5220
směrem na Ostojkovice (5). Po cyklotrase
č. 5220 pokračujeme přes Ostojkovice
Jemnice - kostel sv. Stanislava
a Třebětice (6) (na rozcestí za obcí se dejte vlevo) až do Budíškovic (7). V obci
Budíškovice se napojíme na silnici vpravo a pokračujeme až do obce Chotěbudice (8). Obcí pokračujeme rovně,
směrem na Lomy (9). V centru obce Lomy se na křižovatce napojíme na zelenou turistickou značku vpravo. Za obcí
se zelená turistická značka spojuje s cyklotrasou č. 26 (Jihlava - Raabs), která nás zavede lesem a kolem Hrobky
Pallaviciny zpět do Jemnice.
V centru každé obce se nachází informační panel poskytující vyčerpávající informace nejen o jednotlivých
obcích, ale také o jejich okolí.

FOTOGALERIE

(1) - (9)

Obec Třebětice - kaplička

Obec Lomy
Obec Panenská - kaple sv.
Jakuba

Obec Báňovice - kaple

Obec Panenská

Obec Pálovice - kaple

MAPA
PŘEVÝŠENÍ
FOTOGALERIE

Obec Budíškovice

Obec Pálovice - dětské hřiště

Obec Třebětice - kostel sv.
Václava

Obec Chotěbudice - kaple sv.
Václava

POPIS TRASY
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5. Památné stromy
trekingové kolo
42 km
524 m
lehká
Jemnice – Lhotice – Slavíkovice – Mladoňovice – Třebelovice – Rácovice – Oponešice – Budkov – Štěpkov
– Radkovice u Budče – Lomy – Jemnice
Trasa nás povede po některých památných stromech mikroregionu. První zastávkou bude Kapistránská lípa (1) přímo
v Jemnici u kostela sv. Víta. Od té se vydáme směrem
z Jemnice např. ulicí Třešňová. Na jejím konci se napojíme
vlevo na ulici Budějovická, která nás dovede za město až
k odbočce napravo směrem na Lhotice. Obec Lhotice mineme rovně pouze po okraji a nad obcí nás už čeká “Lípa
u Lhotic” (2). Od ní se vydáme ne příliš pohodlnou, zato
poklidnou, cestou směrem na Slavíkovice. V obci mineme
kostel, a pokud se na následujících rozcestí dáme vlevo,
dostaneme se na asfaltovou silnici spojující Slavíkovíce
a Mladoňovice. Tato cesta nás zavede na začátek
Mladoňovic, dáme se vpravo a poté, co projedeme celou
obcí po hlavní silnici, se dáme na křižovatce u kulturního
domu vlevo směrem na Třebelovice. Po necelém kilometru
zahneme vpravo na polní cestu, která vede přímo do obce
Třebelovice. Zde se v minulosti také nacházela “Skupina
dvou lip” (3). V obci se dáme vpravo a pokračujeme až do
Rácovic. V Rácovicích se napojíme na modrou turistickou
značku, která vede ulicí za kapličkou. Modrá turistická
Jemnice - městský park značka nás po polní cestě a lesem (díky terénu v lese není
jízda na kole v některých úsecích možná, jedná se však
o příjemnou procházku) dovede až na „Blata“ – křižovatku s asfaltovou cestou, na které se dáme vlevo, do obce
Budkov. Obci mineme po okraji a pokračujeme směrem na Oponešice. 300 m před obcí se dáme odbočkou polní
cesty vpravo k rybníku Remízek, čímž se dostaneme na dohled Pekařovu dubu (4), který se nachází kousek dál,
směrem k lesu, u budovy vodárny uprostřed louky. Od rybníka se dáme polní cestou vlevo nahoru, která nás dovede
na okraj obce Oponešice. Obcí projedeme a v poslední zatáčce, která se stáčí vlevo, zahneme na vedlejší cestu
doprava. Ještě v obci na křižovatce ve tvaru Y se dáme vpravo a pokračujeme po cestě až na okraj lesa, kde se tyčí
velký kříž. Na křižovatce u kříže pokračujeme vpravo a po polní cestě dojedeme až na křižovatku s asfaltovou silnicí
vedoucí vpravo do Budkova. V centru Budkova se dáme vlevo směrem na Štěpkov. Zde se napojíme na cyklotrasu
č. 5124 a pokračujeme vlevo až do obce Radkovice v Budče. Z Radkovic pokračujeme po zelené turistické značce
až do Lomů. Z obce pokračujeme dál po zelené, která se za obcí spojuje s cyklotrasou č. 26 ( Jihlava – Raabs). Tato
cyklotrasa nás zavede lesem a kolem hrobky Pallaviciny zpět do Jemnice. Kousek za hrobkou se po pravé straně
silnice nachází poslední lípa na trase tzv. “Lípa u louky” (5).

ZAJÍMAVOSTI

Památné stromy:
Název

Výška

Obvod

Druh

Datum vyhlášení
ochrany

(1)

Kapistránská lípa

4m

700 cm

lípa srdčitá 12. 2. 1976

(2)

Lípa u Lhotic

20 m

385 cm

lípa srdčitá 12. 2. 1976

(3)

Skupina dvou lip

1 lípa pokácena v roce 1984, druhá později
neznámo kdy bez vědomí ochrany přírody.
Ochrana těchto stromů zrušena nebyla.

(4)

Pekařův dub

22 m

400 cm

dub letní

(5)

Lípa u Louky

25 m

370 cm

lípa srdčitá 12. 10. 2011

11. 8. 2010

MAPA
PŘEVÝŠENÍ
FOTOGALERIE
Památná lípa u Lhotic

Pekařův dub u Oponešic

Památná lípa u kostela sv. Víta
v Jemnici

11 km

209 m

Jemnice – městský les – Jemnice

POPIS TRASY

LEGENDA

6. Procházka městským lesem

MAPA

Jemnice - městský les

Pokud toužíte po procházce klidnou přírodou, je tato trasa ideální
právě pro Vás. Cesta vede po zelené turistické značce téměř k rybníku Záděra a kolem Inženýrského kopce se vrací zpět do Jemnice.
Trasa začíná v centru města. Napojíme se na zelenou turistickou
značku a ulicí Lipová se dáme směrem sídliště “U Víta” a po zelené
turistické značce dál za město. Cesta nás povede po okraji lesa kolem
Borového vrchu (521 m. n. m.), který se nachází po pravé straně.
Cesta pokračuje městským lesem dál po zelené až na prostornou
křižovatku, kde se dáme vlevo po asfaltové lesní cestě a ze zelené
turistické značky se odpojíme. Cesta se začne stáčet vlevo, směrem
zpět k městu. Po levé straně se nachází Inženýrský kopec (602 m.
n. m.), nejvyšší bod v okolí. Dál pokračujeme po klikaté zpevněné
lesní cestě směrem do Jemnice. Během cesty budeme míjet ještě
Modrácký kopec (572 m. n. m.), který se nachází po levé straně.
Těsně před městem mineme zahrádkářskou osadu a napojíme se
zpět na zelenou, tentokráte vpravo a dojdeme zpět do centra města.
Tento okruh městským lesem je příjemnou procházkou blízkým
okolím města.

PŘEVÝŠENÍ

Jemnice - městský les

Tato trasa nás zavede severovýchodně od města k několika rybníkům ukrytých
v krásné přírodě mikroregionu. Trasa vede z Jemnice Městským lesem kolem
“Hlubočáku”, osadou Tři Koroptve a obcí Lhotice zpět do Jemnice. Napojíme se
na zelenou turistickou značku a ulicí Lipová se dáme směrem sídliště “U Víta”. Po
zelené turistické značce pokračujeme dál za město. Cesta nás povede po okraji lesa
kolem Borového vrchu (521 m. n. m.), který se nachází po pravé straně. Dále cesta
pokračuje Městským lesem po zelené až na prostornou křižovatku pod Inženýrským
kopcem (602 m. n. m), nejvyšším vrcholem v okolí. Zde se dáme vpravo a tím se
Hluboký rybník odpojíme ze zelené turistické značky. Po dalších cca 200 metrech zabočíme vpravo
a po necelém kilometru se dáme odbočkou vlevo. Pokračujeme lesní cestou a na
první možné odbočce se dáme vpravo. Po necelém kilometru dorazíme k Dlouhému rybníku. Ještě před rybníkem
se vlevo na dohled od cesty nachází udržovaná Šustáčkova studánka, která nám během cesty poskytne příjemné
osvěžení. Pokračujeme dál podél Dlouhého rybníka rovně. Po pravé straně mineme Široký rybník. Pokud budeme
pokračovat cestou stále rovně, podél pole, dorazíme až k „Hlubočáku“ (Hluboký rybník). V případě pěkného počasí
je tento rybník ideálním místem ke koupání v přírodě. Od rybníka pokračujeme stále rovně skrz chatovou osadu
a lesní cestou vpravo se dostaneme až na silnici č. 152 vedoucí z Moravských Budějovic do Jemnice. Dáme se vlevo
podél silnice až do osady Tři Koroptve. Pozor na zvýšený provoz! V osadě se nachází stará zvonička se zvonkem
Robotníčkem. Přejdeme silnici a pokračujeme polní cestou k místnímu rybníčku. Ten mineme a za kolejemi (POZOR NA PROVOZ!) se dáme polní cestou vpravo přes pole až k lípě u Lhotic. Od lípy pokračujeme vpravo po
silnici přes Lhotice až za obec na křižovatku se silnicí č. 152. Opět přejdeme silnici a napojíme se vpravo na polní
cestu, která nás dovede k zelené turistické značce, po které se dostanete zpět, vlevo, až do Jemnice.

Lhotice - kaple

POPIS TRASY

Jemnice – Městský les – U Tří koroptví – Lhotice – Jemnice

MAPA

161 m

Šustáčkova studánka

PŘEVÝŠENÍ

13 km

LEGENDA

7. Výlet k “Hlubočáku“

POPIS TRASY
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8. Údolím Želetavky
26 km

374 m

Jemnice – Radotice – Bačkovice – Lubnice – Police – Jiratice – Jemnice
Vydáme se z Jemnice po značené cyklotrase Jihlava - Raabs údolím
řeky Želetavky do Radotic. Po necelých dvou kilometrech se po pravé
straně nachází u Želetavky první z mlýnů na trase, Týnský mlýn (1).
Z obce Radotice pokračujeme až do Bačkovic. Necelý kilometr za
Bačkovicemi se nachází po pravé straně u Želetavky další z mlýnů –
Růžičkův (2). Pokračujeme po silnici až na křižovatku a dáme se vpravo, směrem na Dančovice. Po cestě dojdeme k Šimkovu mlýnu (3). Od
něj pokračujeme vlevo podél břehu řeky Želetavky až do Lubnice. Po
polní cestě dojdeme k místní škole, odkud pokračujeme vpravo směrem
do obce. V obci se dáme druhou možnou odbočkou vlevo a napojíme
Nový mlýn
se na polní cestu, která nás kolem toku Želetavky dovede až k lokalitě
„U Mlýna“. Pokračujeme dál podél Želetavky a po necelých dvou kilometrech dorazíme k Novému mlýnu (4), poslednímu mlýnu na trase. Od mlýna pokračujme vlevo polní cestou až do
obce Police a dál přes silnici polní cestou k rybníku „Ve Vosíku“. Od rybníka pokračujeme vlevo podél Jiratického
potoka směrem do Jiratic. Na křižovatce s asfaltovou silnicí se dáme vpravo a na další křižovatce vlevo po hlavní
silnici. Před Jiraticemi odbočíme vpravo z hlavní silnice a pokračujeme polní cestou kolem vrcholu Dobrá (516 m.
n. m). Na křižovatce polních cest se dáme vlevo a vlevo se držíme i na dalším rozcestí ve tvaru Y. Pak pokračujeme
rovně po polní cestě a na druhé odbočce se dáme vlevo. Po 800 m zahneme opět vlevo a dorazíme na silnici vedoucí
vpravo přímo do Jemnice.
Týnský mlýn měl údajně koupit v roce 1905 otec pana Bálka od Maxe Augusty. Mlýn byl v provozu ze všech
okolních nejdéle. Po roce 1989 byl vrácen původnímu majiteli, který pokračoval v mletí, dokud mu to zdraví dovolilo.
(1)

Růžičkův mlýn patří do katastru obce Bačkovice. Podle dostupných údajů stojí Růžičkův mlýn v místech, kde
stávala tvrz. V roce 1840 jej údajně postavil mlynář jménem Hrubý.
FOTOGALERIE

(2)

K Bačkovicím patří také osada Šimkov a Šimkův mlýn. Ten má datum vzniku 1854. Původní majitel Hrubý,
německé národnosti, byl v květnu 1945 odsunut. V roce 1946 vlastnil
mlýn mlynář Slavík. Nynějšími majiteli jsou Chaloupkovi.
(3)

Historie Nového mlýna sahá až do začátku 19. století, kdy stávala
na jeho místě koželužna. V roce 1817 byla budova přestavěna na vodní
mlýn využívající toku přilehlé Želetavky. Mouka se zde mlela až do druhé
světové války, kdy byl provoz mlýna ukončen. V té době byl majitelem pan
Čurda a mlýnu se říkalo Čurdův. Po roce 1948 podlehl mlýn znárodnění a
budova se používala jako ubytovací zařízení. V roce 1969 mlýn koupil pan
Ferdan a kvůli ubohému stavu nemovitosti a jeho vybavení nemohlo být
obnoveno žádné z původního zařízení ke zpracování obilí. Objekt rodina
Ferdanova zrekonstruovala a dodnes je využíván jako letní sídlo.
(4)

Kdousov - skalní útvary u Bíhanky

PŘEVÝŠENÍ

.

Pohled na údolí Želetavky a Šimkův
mlýn

MAPA

LEGENDA

9. Turistický okruh královny Elišky
1,4 km
TIC Jemnice (1) – zámek Jemnice (2) – židovská čtvrť (3) – památník (4) – bašta (5) – zbytky opevnění města
(6) – vnější část malé branky (7) – vyhlídka na Podolí a kostel sv. Jakuba (8) – Kamenná panna a vnitřní část
malé branky (9) – náměstí Svobody (10) – kostel sv. Stanislava (11) – muzeum Jemnice (12) – fara (13)
(1) Turistické

informační centrum nabízí návštěvníků informace
nejen o Jemnici, ale i jejím okolí již od roku 2006. K dostání
jsou informační brožury, pohlednice nejen Jemnice, turistická
informační známky, čaje společnosti Jemča a mnohé další.
Zámek Jemnice byl přestavěn ze zeměpanského hradu pocházejícího patrně již z první poloviny 13. století. Zámek prošel
během staletí četnými přestavbami. O současnou podobu zámku
se zasloužil rod Pallavicini (19. století). Po roce 1945 využívala
budovy zámku armáda, která zde ubytovávala mužstvo až do
roku 1992.
(2)

Jemnická židovská čtvrť existovala již ve 14. století. Jedná
se tak o jednu z nejstarších židovských obcí v českých zemích.
Ke čtvrti náleží také židovský hřbitov. Hřbitov byl během druhé
světové války velmi poškozen. Některými náhrobky, které však byly po válce vráceny na své místo, byly dokonce
dlážděny ulice. Nejstarší čitelný náhrobek na hřbitově pochází již ze 17. století.
(3)

Zámek Jemnice

(4)

Památník s reliéfem původní synagogy byl odhalen 14. září 2006 a stojí v místech, kde dříve synagoga stála.

Bašta – Ve 13. století bylo vybudováno kolem celého města opevnění, které nechal vystavět Přemysl Otakar I.
Součástí tohoto opevnění bylo celkem pět bašt. Bašty v minulosti soužily k posílení ochrany města a často na nich
byly umístěny střílny. Do dnešní doby se v Jemnici dochovaly pouze tři bašty.

ZAJÍMAVOSTI

(5)

(6) Jemnice náležela v kraji mezi první města, která měla pevné hradby. Dal ji opevnit Přemysl Otakar I. v roce 1227.

Celková délka opevnění byla 1340 m a součástí nebyla pouze mohutná kamenná zeď, ale také val, brány, barbakán
a bašty. Zbytky tohoto opevnění jsou patrné dodnes.

Ze západní strany vedla do města přes neschůdný terén tzv. Malá branka, určená pro pěší a malé povozy. Z celé
stavby se zachovaly jen dvě brány (vnitřní a vnější část) a most přes parkán.
(7)

Podolí je částí města nacházející se v údolí řeky Želetavky. V této částí se nachází kostel sv. Jakuba. Dominantou tohoto kostela ze 14. století je románská válcová věž pocházející již ze století 12. Věž je pozůstatkem původní
románské rotundy, která je považována za pravděpodobně nejstarší rotundu na Moravě.
(8)

Vnitřní část malé branky uzavírá úzkou uličku vedoucí k městu. Na vnější straně branky byla přizděna z kamene
vytesaná ženská postava. Je nazývána Kamennou pannou. Věřilo se, že Kamenná panna představuje ochránkyni
Jemnice.
(9)

(10)

Náměstí Svobody tvoří jádro města. Na náměstí se nachází kostel sv. Stanislava, muzeum, základní škola a fara.

Kostel sv. Stanislava se nachází přímo na náměstí Svobody v centru města. Jedná se o renesanční kostel, který
byl přestavěn v 16. století z původní gotické kaple. Interiér kostela je v barokním stylu. Jeho bílá kostelní věž je
dominantou celého města.
(11)

Na náměstí Svobody proti kostelu sv. Stanislava se nachází pobočka Muzea Vysočiny Třebíč. Návštěvníci mají
v této historické budově možnost navštívit expozice zaměřené na dějiny města a dolování nerostných surovin. Vzhledem k tomu, že ve městě sídlí známá společnost Jemča, působící v oblasti balení čaje, je v tomto muzeu možnost
navštívit také expozici čaje.
(12)

(13) Po velkém požáru města v roce 1832 se zachovalo jen několik barokních štítů na domech. Jedním z nich je právě

i štít na domě fary.
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10. Turistický okruh sv. Víta
LEGENDA

1,4 km
TIC Jemnice (1) – zámecká zahrada (2) – kostel sv. Víta (3) – památná lípa (4) – podzemní prostory (5) – soustava středověkého vodovodu - haltýř (6), vzdušník (7) – zbytky opevnění města (8) – vnější část malé branky
(9) – Kamenná panna a vnitřní část malé branky (10) – náměstí Svobody (11) – kostel sv. Stanislava (12) –
muzeum Jemnice (12) – fara (13)
(1) Turistické

informační centrum nabízí návštěvníků informace
nejen o Jemnici, ale i jejím okolí již od roku 2006. K dostání
jsou informační brožury, pohlednice nejen Jemnice, turistická
informační známky, čaje společnosti Jemča a mnohé další.
První zmínka o zámecké zahradě pochází z roku 1665, avšak
je pravděpodobné, že její historie sahá ještě hlouběji. V průběhu
doby měnila výrazně svoji podobu. Na počátku 19. století byla
vybudována silnice, která větší část zahrady od zámku oddělila.
V součastné době patří k dominantám zahrady rybníky - Horní
a Dolní.
(2)

V 15. století byl kostelík součástí františkánského kláštera,
jeho interiér však pochází ze století 18.. Vzácností je nástěnná
malba za hlavním oltářem, která vyobrazuje vstup sv. Víta na
nebesa a jejím autorem je J. Winterhalder. Svatý Vít se stal místem, kde se každým rokem v polovině června koná
svatovítská pouť.
Kostel sv. Víta

(3)

„Svatovítská lípa“ nebo také „Kapistránská lípa“ se nachází nedaleko kostela sv. Víta. O jejím původu a stáří
kolují tři pověsti. Jedna z nich říká, že tato lípa byla vysazena již na začátku 14. století. V současné době dosahuje
lípa výšky 4 metrů a obvod jejího kmene se pohybuje kolem 700 cm. Jedná se o lípu, která byla jako památný strom
vyhlášena již roku 1976.
ZAJÍMAVOSTI

(4)

Podzemní prostory při kostele sv. Víta v Jemnici jsou součástí areálu bývalého františkánského kláštera, který se
v této lokalitě nacházel již v polovině 15. století. Zůstává však také domněnka, že podzemní prostory souvisejí již
s dřívější důlní činností, která byla pro Jemnici příznačná. V současné době se pracuje na obnově těchto prostor,
které byly v roce 2007 prohlášeny kulturní památkou.
(5)

Na západní straně bývalé klášterní zahrady se dodnes zachoval „haltýř“, který nám připomíná původní
středověkou soustavu vodovodu města Jemnice. Tento středověký vodovodní systém byl vybudován v první
polovině 16. století a zabezpečoval tak přísun vody do města, které nemělo studny. Před vybudováním tohoto
důmyslného systému byli měšťané nuceni dopravovat vodu nahoru do města z řeky Želetavky, která dnes protéká
městskou částí Podolí.
(6)-(7)

(8) Jemnice náležela v kraji mezi první města, která měla pevné hradby. Dal ji opevnit Přemysl Otakar I. v roce 1227.

Celková délka opevnění byla 1340 m a součástí nebyla pouze mohutná kamenná zeď, ale také val, brány, barbakán
a bašty. Zbytky tohoto opevnění jsou patrné dodnes.

Ze západní strany vedla do města přes neschůdný terén tzv. Malá branka, určená pro pěší a malé povozy. Z celé
stavby se zachovaly jen dvě brány (vnitřní a vnější část) a most přes parkán.
(9)

(10) Vnitřní část malé branky uzavírá úzkou uličku vedoucí k

městu. Na vnější straně branky byla přizděna z kamene
vytesaná ženská postava. Je nazývána Kamennou pannou. Věřilo se, že Kamenná panna představuje ochránkyni
Jemnice.
(11)

Náměstí Svobody tvoří jádro města. Na náměstí se nachází kostel sv. Stanislava, muzeum, základní škola a fara.

Kostel sv. Stanislava se nachází přímo na náměstí Svobody v centru města. Jedná se o renesanční kostel, který
byl přestavěn v 16. století z původní gotické kaple. Interiér kostela je v barokním stylu. Jeho bílá kostelní věž je
dominantou celého města.
(12)
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Turistické informační centrum Jemnice
Husova 2, 675 31 Jemnice
Telefon: +420 721 508 737
Web: www.tic.jemnice.cz
E-mail: tic@mesto-jemnice.cz
Poskytované služby:
- informace pro turisty o Jemnici a okolí
- přehled o ubytování a stravování
- prodej upomínkových předmětů, map, pohlednic
a průvodců
- informace o kulturních, sportovních a společenských
akcích
- úschovna kol a zavazadel
- služby v rámci certifikace Cyklisté vítáni
- veřejný přístup na internet, kopírování

Město Jemnice
Husova 103, 675 31 Jemnice
Telefon: +420 568 450 221
Web: www.mesto-jemnice.cz
E-mail: info@mesto-jemnice.cz
Základní údaje
Počet obyvatel: 4287
Poloha: Jihozápadní Morava, rozhraní Křižanovské
vrchoviny a Jevišovické pahorkatiny
Nadmořská výška: 470 m
Nejvyšší bod: Inženýrský kopec 602 m
Místní části: Louka, Panenská
Nejbližší hraniční přechod s Rakouskem: Vratěnín Drosendorf

