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HISTORIE MĚSTA
Jemnice je jedním z nejstarších měst na Moravě. Její vznik je 

dáván do souvislosti s osadou u brodu přes řeku Želetavku. Na pře-
lomu 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 tady dolovali v primitivních já-
mách (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 jihozá-
padní Moravě. Dodnes je zachována značná část hradeb spolu se  
3 baštami a 2 barbakány.

Největšího rozkvětu dosáhla Jemnice ve středověku, kdy je ti-
tulována jako královské horní město. Za panování Lucemburků byla 
městu udělena rozsáhlá privilegia. K připomínce této „Zlaté doby“ 
Jemnice se každoročně koná lidová slavnost „Barchan“, kterou mů-
žete navštívit v červnu, vždy o první neděli po sv. Vítu. 

 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 netrva-
lo 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 Budějo-
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vicemi, v roce 1898 je postavena nová základní škola, o osm let 
později otevřena státní lesnická škola.

Město má 4 087 obyvatel a patří k němu dvě městské části 
– Louka a Panenská. Bohatou historii Jemnice připomíná 98 kultur-
ních památek zapsaných ve státním seznamu. Město je prohlášeno 
památkovou zónou.

HISTORICKÁ SLAVNOST 
BARCHAN

V červnu, vždy po svatém Vítu, se v Jemnici koná  
Barchan, slavnost s tak trochu podivným názvem. Traduje se, že 
patří mezi nejstarší v Čechách a na Moravě. Prokazatelné však je, 
že se uskutečnila už v roce 1713. Průběh oslav se měnil podle vkusu 
měšťanů. Nikdy se ovšem nezměnilo jádro celé slavnosti. Tím je 
běh čtyř poslů, kteří nesou zprávy své královně Elišce Přemyslovně.

Podle pověsti ji manžel Jan Lucemburský zanechal za pevnými 
hradbami města Jemnice a sám vedl vojenskou výpravu k potres-
tání vnitřních nepřátel. Král ani v boji nezapomíná na svoji mladou 
manželku. Vysílá čtyři posly se zprávami o průběhu bojů a královna 
všechny doručitele postupně odměňuje. První běžec dostane bar-
chetový náprsník (od něj byl odvozen název historické slavnosti), 
druhý šátek, třetí punčochy a čtvrtý cenu útěchy - věnec. 

Po tři dny žije město jarmarkem a pouťovými atrakcemi.  
V areálu zámku probíhají kulturní a historické programy. Slavnost 
končí poutí ke kostelu sv. Víta. Ve stínu lipového háje se u svatovít-
ské lípy scházejí věřící z celého okolí na slavnostní mši. Vláda Jana 
Lucemburského a jeho syna Karla IV. znamenala pro Jemnici „zla-
tou dobu“. Závodem čtyř běžců si tak královské město i jeho oby-
vatelé připomínají své výsadní postavení. 

Běh o barchan je součástí národního kulturního dědictví
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Otevřeno: květen - říjen
PO – Zavřeno
ÚT – NE 10.00 – 11.30, 12.30 - 15.00 hodin
Expozice: Vojenské muzeum na zámku v Jemnici
Aktuální informace na www.cyriaci.com

Na počátku 13. stol. v souvislosti s lokací nového města byl 
budován i zeměpanský hrad, který chránil město od východu. 
Hrad byl vystavěn ve tvaru francouzského kastelu a měl tři nárožní 
okrouhlé věže. Hrad chránily obvodové hradby s nárožními 
věžemi. K severní a západní hradbě byly přistavěny dva paláce. 
Během gotického období byla hradní budova rozšiřována a v 16. 
stol. přestavěna na renesanční zámek. V polovině 18. stol. došlo 
k další radikální přestavbě. Zámek tak dostal současnou podobu. 
Další stavební aktivity v empírovém slohu proběhly začátkem 
19.stol. Velkorysé úpravy zámecké budovy v neorokokovém stylu 
provedli poslední majitelé jemnického panství - Pallaviciniové. Po 
roce 1945 byl zámek znárodněn. Budovy až do roku 1992 využívala 
armáda. Cenné vybavení se z větší části zachovalo a je k vidění na 
mnoha zámcích na Moravě. Knihovna o 7.500 svazcích je uložena  
v univerzitní knihovně v Olomouci. Po roce 1992 byl zámek 
převeden do majetku města Jemnice.

ZÁMEK JEMNICE

Může se Vám hodit :

ZÁMECKÝ PARK
První doklady o existenci zahrady kolem zámku pocházejí z roku 
1665. Současnou podobu v duchu anglického stylu získal park ve 
druhé polovině 19. století. Zámecký park má rozlohu 21 ha a je 
volně přístupný.

PAMÁTKY
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KOSTEL sv.  VÍTA

PAMÁTKY

Na vyvýšenině (pod kopcem Javor) severovýchodně od his-
torického jádra města je situován kostel sv. Víta. Zachoval se nám 
jako zbytek zrušeného a zbořeného františkánského kláštera.

Založení kostela sv. Víta bývá spojováno se jménem Půty z Li-
chtenburka, který byl v tomto kostele roku 1492 pohřben. Počátky 
kláštera je však možno také spojovat s misijní činností kazatele Jana 
Kapistrána na Moravě (polovina 15. století). Působení františkánů 
bylo pro Jemnici přínosem. V roce 1530 propustil král Ferdinand 
Jemnici z manství. Nový majitel, Jindřich Meziřičský z Lomnice, 
zavedl na svém panství luteránský církevní řád. Františkáni byli  
z Jemnice vyhnáni a klášterní budovy pobořeny. Když v roce 1628 
koupil panství rod Jankovských z Vlašimi, snažili se klášter obno-
vit. Po dvou letech však odcházejí bosáci do Dačic. V letech 1771 – 
1777 za hlavní oltář namaloval moravský malíř Josef Winterhalder 
nástěnný obraz představující vstup sv. Víta na nebesa. 

Za vlády Josefa II. byl kostel zároveň s nedaleko stojící kaplí 
sv. Anny zrušen a v roce 1788 byly obě tyto budovy prodány ve 
veřejné dražbě hraběnce Antonii Daunové, která je postoupila  
v roce 1790 městské obci. Po přechodném josefínském zrušení byl 
kostel vybaven novým hlavním oltářem a oltářem Bolestné Panny 
Marie v kapli Umučení Páně. 

V roce 2011 byly při restaurování severní stěny kostela objeveny 
mimořádně vzácné gotické malby.

Kostel sv. Víta + podzemní prostory
Otevřeno: červenec + srpen
Út - Ne   9.00 - 12.00, 13.00 - 16.00
Aktuální informace na www.tic.jemnice.cz nebo tel. 721 508 737

Může se Vám hodit :
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SVATOVÍTSKÁ LÍPA

PAMÁTKY

Podzemní prostory při kostele sv. Víta v Jemnici jsou součástí 
areálu bývalého františkánského kláštera. Zůstává však i nadále 
domněnka o dřívějším původu v důsledku důlní činnosti. Město 
Jemnice má dle historických pramenů nejstarší hornickou tradici 
v širokém okolí. Rudy se zde těžily dříve než například v nedaleké 
Jihlavě. 

Dnešní vstup do podzemí bývalého františkánského kláštera 
se nachází těsně za závěrem kněžiště kostela sv. Víta. Na zděný 
vstupní portál navazuje příkré přímé jednoramenné schodiště 
se zdmi z kamenného zdiva, zaklenuté cihlovou klenbou. V ose 
schodiště se nachází klenutá síň s větrací – manipulační šachtou. Za 
síní pokračuje chodba větvící se do tří směrů. Ve všech případech je 
ukončená kobkami vytesanými ve skále. 

V lednu 2007 byly podzemní prostory na základě žádosti města 
Jemnice prohlášeny za kulturní památku.

Na severovýchod od kostela při hranici bývalé klášterní zahrady 
stojí památná „Svatovítská lípa“. Ze žádných historických pramenů 
se nedovíme, kdy byla vysazena. O jejím stáří kolují tři pověsti. 
Podle první z nich prý byla zasazena už za pobytu Elišky Přemyslovny  
v Jemnici na začátku XIV. století. Podle další pověsti prý pod ní kázal 
výmluvný františkánský mnich Jan Kapistrán v polovině XV. století. 
A podle třetí pověsti ji prý zasadili do země jemničtí františkáni, 
když nadobro opouštěli zdejší klášter. Říká se, že ji vsadili do země 
korunou, její přežití a růst měl být věštbou budoucího návratu 
františkánů do Jemnice.

PODZEMNÍ PROSTORY 
PŘI  KOSTELE  sv.  VÍTA
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KOSTEL sv.  STANISLAVA

PAMÁTKY

Hlavní dominantou města Jemnice je kostel sv. Stanislava se 
štíhlou věží, svítící daleko do kraje. Její elegantní silueta vítá jako 
první návštěvníky z celého okolí.

Kostel sv. Stanislava byl založen v polovině 14. stol. Renesanční 
přestavba proběhla v 80. letech 16. století. Vedlejší loď kostela, 
zvaná kaple sv. Josefa, byla postavena v roce 1725. Oltář nechal, ke 
cti a slávě sv. Stanislava, zhotovit svobodný pán Maxmilián Arnošt  
z Vlašimi na přelomu 17. a 18. století.

Z této doby pocházejí též kazatelna a křtitelnice. Oltářní obrazy 
sv. Josefa namaloval Josef Stübner z Brna r. 1849. Na levé straně 
presbytáře visí monumentální sochařské dílo - Kristus na kříži - 
od jemnického sochaře Jaroslava Šlesingera, vytvořené v letech  
1934-1938.

Každého, kdo přijde na jemnické náměstí, upoutá bílá věž kos-
tela sv. Stanislava s červenou střechou. Věž má výšku 53 m a 63 cm. 
Ochoz je ve výšce 31 m. Pokud chcete vystoupat na kostelní věž, 
musíte zdolat 6 pater - celkem 136 schodů. Odměnou Vám bude 
překrásný výhled daleko do kraje. Věž je přístupná návštěvníkům 
po domluvě se správcem kostela. Uvnitř věže jsou umístěny tři zvo-
ny pojmenované podle patronů jemnických kostelů: Jakub (12 q), 
Stanislav (17 q) a Vít (10 q).

Kostel je přístupný v době konání bohoslužeb, věž je přístupná po 
domluvě se správcem kostela. Aktuální informace a kontakt na 
www.farnostjemnice.cz, tel. 568 450 376.

Může se Vám hodit :
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KOSTEL sv.  JAKUBA

PAMÁTKY

Na návrší nad soutokem Želetavky a Třebětického potoka se 
vypíná starobylý kostel sv. Jakuba Většího a vedle něho odděleně 
stojící románská válcová kamenná věž. Ta je patrně zbytkem bývalé 
rotundy asi z XII. století. Původní kostelík byl postaven v pozdně 
románském slohu a při dalších přestavbách se uplatnil i pozdně 
gotický sloh. V druhém desetiletí XVI. století byl kostel přestavěn 
přibližně do dnešní podoby, která byla v podstatě zachována i při 
nové výstavbě po velkém požáru z roku 1832. 

Presbytář je zaklenut síťovou žebrovou klenbou a kostelní loď 
je opatřena klenbou valenou. Pole mezi žebry klenby v presbytáři 
jsou vyzdobena nástěnnými malbami z roku 1515, představujícími 
28 náboženských postav. 

Kostel sv. Jakuba náleží mezi nejstarší památky našeho kraje. 
Je zasvěcen patronu horníků, protože Jemnice byla zpočátku 
osadou horníků, kteří sem přišli dolovat železo a stříbro. O místech 
jemnických dolů se nezachovalo mnoho zpráv. Ze západní části 
hřbitova je však vidět údolí Třebětického potoka a polní trať, kde 
se dodnes říká „V havířských jamách”. Ještě v roce 1830 se pokusila 
oživit slávu Jemnice jako hornického města majitelka panství 
Terezie Trautmannsdorfová, ale zůstalo už jenom při tomto pokusu.

U kostela sv. Jakuba je umístěn rovněž hřbitov.

Kostel není v současné době volně přístupný. V letních měsících je 
možnost nahlédnutí do interiéru kostela přes mříže ve vstupních 
dveřích.

Může se Vám hodit :

brozura Jemnice 2017.indd   8 23.5.2017   9:51:37



ŽIDOVSKÝ HŘBITOV

PAMÁTKY

Jelikož se hřbitov nalézá ve stejných místech jako na počátku ex-
istence židovské obce ve 14. století, patří bezpochyby k nejstarším 
židovským pohřebištím na Moravě.

Najdeme ho asi 200 m jihozápadně od židovské čtvrti, pod 
parkem Obůrkou. Hřbitov má nepravidelný, téměř trojúhelníkov-
itý tvar a je obehnán masivní kamenocihelnou zdí. Ve svahu je 25 
nepravidelných řad hrobových míst umístěných dosti nezvyklým 
způsobem – kolmo k vrstevnicím.

Starší náhrobky vycházející ze základního kvadrátního typu 
mají rozličné tvary a členění, bývají opatřeny hebrejským pís-
mem a střídmou výzdobou rostlinného a ornamentálního dekoru.  
Z použitého materiálu je nejčastější žula, méně pískovec a mramor. 
Novodobé náhrobní kameny (od pol. 19. století) jsou zpravidla  
z mramoru a žuly, jsou skromné výzdoby a s německým textem.

Nejstarší dochované náhrobky pocházejí z konce 17. století, 
poslední pohřeb se uskutečnil na počátku 2. světové války.

Jemnický židovský hřbitov byl těžce poškozen nacisty. Ma-
teriálem cenné náhrobky byly pokáceny a rozkradeny, starší pom-
níky byly vytrhány ze země a byla jimi vydlážděna ulice Malá bran-
ka. Hned po osvobození v roce 1945 byly tyto náhrobní kameny 
vráceny zpět na hřbitov, kde ležely opřeny zevnitř o severní zeď.  
V roce 1960 se objevily snahy o jejich znovuosazení, ale brzy po-
hasly. Obnovy se areál dočkal až v letech 1991-1994.

Židovský hřbitov je volně přístupný po celý rok. K židovskému 
hřbitovu Vás zavede značený Turistický okruh sv. Jakuba.

Může se Vám hodit :
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OPEVNĚNÍ  MĚSTA

PAMÁTKY

Jemnice náležela v kraji k prvním městům s pevnými hrad-
bami. Roku 1227 ji dal opevnit Přemysl Otakar I. Hradební zeď 
byla zbudována kolem celého města, postaveného na vysokém  
a srázném ostrohu nad údolím Želetavky, a jenom z východu vedla  
k městu úzká rovinka. Kromě silné městské zdi náležel k jemnick-
ému opevnění ještě příkop, val, brány, barbakán a bašty. Svůj 
obranný úkol plnil také hrad, dnešní zámek. Příkopy a valy zan-
ikly úplně. Z pěti známých bašt se zachovaly jen tři. Jednu z nich 
můžete vidět na jižní straně opevnění.

Vchody do opevněného města byly dva. Na východě tzv. „Velká 
brána“. Z té se zachovala pouze polovina barbakánu, který měl 
průměr 19 m a podezdívka mostu se dvěma oblouky. U parkánové 
zdi stála věžovitá brána s padacím mostem a v hlavní hradbě byla 
třetí brána uzavíraná vraty. 

Na západním okraji města byla „Malá brána“ chráněna bar-
bakánem s padacím mostem. Mezi barbakánem a parkánem je 
zachován trojobloukový most. Do města se pak vchází další branou  
v hlavní hradbě s novodobým cimbuřím. 

Po straně brány je zazděna pozdněrománská plastika, která 
je nazývána „Kamennou pannou“. Znázorňuje postavu v řasnaté 
suknici. Kolem této sochy vzniklo několik pověstí. Jedna z nich vy-
práví, že znázorňuje sv. Anežku, dceru Přemysla Otakara I., který po 
bojích na hranicích s Rakouskem nechal Jemnici opevnit.

K prohlídce opěvnění města můžete využít značený Turistický ok-
ruh královny Elišky. 

Může se Vám hodit :
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HROBKA PALLAVICINIŮ

PAMÁTKY

Od roku 1841 do roku 1945 byl jemnický velkostatek v majetku 
příslušníků rodu Pallaviciniů. Ti vybudovali v roce 1902 na mírném 
návrší u chotěbudické silnice asi půl hodiny pěšky od Jemnice ar-
chitektonicky náročnou hrobku. V půdorysu je toto mauzoleum 
řešeno ve tvaru kříže se zaoblenými zaklenutými rameny. Nad 
středem se vypíná vznosná široká kopule. Stavbu projektovali 
vídeňští architekti, stavební rada Otto Hober a Wilhelm Zech. Zed-
nické a tesařské práce provedli jemničtí živnostníci. Po stránce 
výtvarné vyzdobil mauzoleum sochař Vít Matauschek a kamenické 
práce obstarali Eduard Hauser a Andreas Francini.

Uvnitř je jediná místnost; její podlaha je kryta kamennými 
dlaždicemi. Hned u vchodu jsou dvě sochy, na levé straně socha 
sv. Alfonse a na pravé straně socha sv. Karla Boromejského. Obě 
jsou dílem akademického sochaře Ignáce Weiricha. V postran-
ních kruhovitých prostorech jsou rozestavěny masivní umělecky 
opracované sarkofágy z bílého mramoru, v nichž byly uloženy 
tělesné ostatky příslušníků rodiny Pallaviciniů. Hlavní a nejcennější 
uměleckou památkou v mauzoleu je kříž postavený na malém 
oltáři v prostoru proti vchodu do mauzolea. Jeho původce aka-
demický sochař Ignác Weirich jej pojmenoval “Consummatum est” 
(Dokonáno jest).

Může se Vám hodit :

Hrobka rodu Pallaviciniů není volně přístupná. V případě zájmu 
můžeme pro organizované skupiny zajistit prohlídku hrobky  
s průvodcem. Bližší informace v Turistickém informačním centru  
v Jemnici na tel. +420 721 508 737.
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TURISTICKÉ OKRUHY
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AKTIVITY PRO TURISTY

TURISTICKÝ OKRUH KRÁLOVNY ELIŠKY
Turistický okruh královny Elišky vás provede po nejzajímavějších 
místech a památkách v centru města Jemnice. Značený okruh 
začíná u turistického informačního centra, odkud vede přes zámek 
do židovské čtvrti. Dále kolem bašty a opevnění až k Malé brance. 
Tou se dostanete do centra města na náměstí Svobody, kde najdete 
kostel sv. Stanislava a jemnické muzeum. Z centra města dojdete 
přes Husovu ulici zpět k informačnímu centru.
Délka okruhu: 1,4 km
Značení okruhu: bílá šipka na modrém pozadí

TURISTICKÝ OKRUH SV. VÍTA
Značený okruh začíná u turistického informačního centra, od-
kud jde přes zámecký park ke kostelu sv. Víta s památnou lípou  
a podzemními prostory. Dále pokračuje po stopách středověkého 
vodovodu k Malé brance. Cesta od Malé branky k informačnímu 
centru je společná pro okruh sv. Víta, sv. Jakuba i okruh královny 
Elišky.
Délka okruhu: 2,4 km
Značení okruhu: bílá šipka na červeném pozadí

TURISTICKÝ OKRUH SV. JAKUBA
Jak už název napovídá, třetí turistický okruh vás zavede ke kostelu 
sv. Jakuba, který se nachází v nejstarší části Jemnice, nazývané 
Podolí. I tento okruh začíná u turistického informačního centra. 
Cestou se dostanete k židovskému hřbitovu, kostelu sv. Jakuba, 
projdete část Podolí, potkáte bývalý špitál a zvoničku a nakonec se 
dostanete na spojnici všech tří okruhů k Malé brance. Odtud je již 
cesta společná pro všechny tři okruhy.
Délka okruhu: 2,6 km
Značení okruhu: bílá šipka na zeleném pozadí
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VÝLETNÍ  VLAK

AKTIVITY PRO TURISTY

Spolek pro veřejnou dopravu na jihozápadní Moravě zajišťuje 
příležitostné jízdy a letní prázdninový provoz vlaku na trati Jemnice 
– M. Budějovice.
Více informací a aktuální jízdní řád najdete na www.svd-jzm.cz, 
info@svd-jzm.cz nebo tel. +420 724 256 182.

VÍCEÚČELOVÁ VODNÍ 
NÁDRŽ JEMNICE

Otevírací doba: pouze letní měsíce
PO 13:00 – 20:00 hod., ÚT-NE 9:00 – 20:00 hod.
V areálu je velký plavecký bazén se skluzavkou, střední bazén 
se slanou vodou a brouzdaliště pro nejmenší návštěvníky. 
K dispozici je občerstvení a půjčovna sportovního vybavení.  
Aktuální informace na tel. čísle +420 721 508 737.
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POHÁDKOVÁ STEZKA

AKTIVITY PRO TURISTY

HASTRMANOVA 
EKOSTEZKA PANENSKÁ

Pohádková stezka je dlouhá 4 km a vede po lesních a asfaltových 
cestách v okolí obce Panenská. Setkáte se zde s různými pohád-
kovými postavami a prožijete kouzelná dobrodružství. Stezka je 
přístupná celoročně a vstup na stezku je zdarma.
Více informací na www.pohadkovastezka.panenska.cz nebo
www.facebook.com/pohadkovastezka.

Krátká stezka (200m) zaměřená na životní prostředí kolem nás. 
Stezku tvoří celkem 9 zastavení a zakončena je ekobludištěm. 
Stezka je přístupná celoročně a vstup na stezku je zdarma. 
Více informací na www.pohadkovastezka.panenska.cz
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AKTIVITY PRO TURISTY

PAINTBALL JEMNICE

Hřiště na paintball je umístěno v bývalém muničním skladu o ro-
zloze 45.000 m2. Je tvořeno uměle s přírodně vybudovanými 
překážkami. Středem hřiště protéká potok, který dělá hřiště zají-
mavým. Přes potok jsou vybudovány lávky.
Zajišťujeme zapůjčení kompletního vybavení. Zájemcům můžeme 
nabídnout  základní výuku a vzdělávání v oblasti hraní paintballu.
Kontakt: tel. +420 731 113 033, www.paintball-jemnice.cz, 
info@paintball-jemnice.cz

MUZEUM JEMNICE

Muzeum sídlí v historickém domě s renesančním jádrem na 
náměstí Svobody proti kostelu svatého Stanislava. 
Otevřeno: květen a září - SO, Ne 9.00 – 12.00 a 13.00 – 17.00 
červen – srpen - Út – Ne 9.00 – 12.00, 13.00 – 17.00
Expozice: Dějiny Jemnice, Jemnický svět čaje a výstava Historie 
slavnosti Barchan
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Husova 2, 675 31 Jemnice
Tel.: +420 721 508 737
E-mail: tic@mesto-jemnice.cz
Web: www.tic.jemnice.cz
FB: Infocentum Jemnice

Provozní doba:
červen, červenec, srpen, září:
Po - Pá 7:00 - 19:00
So, Ne  9:00 - 15:00

říjen - květen:
Po 7:00 - 11:30, 12:15 - 17:00
Út 7:00 - 11:30, 12:15 - 15:00 
St  7:00 - 11:30, 12:15 - 17:00
Čt  7:00 - 11:30, 12:15 - 15:00
Pá  7:00 - 11:30, 12:15 - 14:45
So, Ne zavřeno

Informační centrum Jemnice nabízí pestrou řadu informačních materiálů 
nejen z Jemnice, ale i z širokého okolí. Mimo toho zde zakoupíte reklamní 
předměty, mapy, pohlednice, čaje Jemča, Jemnickou medovinu a spoustu 
dalších produktů.

TURISTICKÉ INFORMAČNÍ 
CENTRUM JEMNICE

MOBILNÍ  PRŮVODCE 
REGIONU RENESANCE

Region Renesance se rozkládá na pomezí Čech a Moravy napříč regiony 
Třešťsko, Telčsko, Slavonicko, Dačicko, Jemnicko. Rozmanitost nedotčených 
přírodních krás a mnohých památek Regionu Renesance nabízí rozličné 
možnosti, jak strávit příjemné chvíle ať už v koňském sedle, na běžkách, 
nebo jen při procházkách malebnou venkovskou krajinou. Hluboké lesy  
v okolí Javořice, zákruty řeky Dyje i malé rybníčky mají své jedinečné nená-
padné kouzlo v každém ročním období. Řada zámků, hradů, muzeí a galerií 
dává možnost nahlédnout do historie a kultury zdejší oblasti. To je možné 
i prostřednictvím tradičních slavností, koncertů a festivalů. Malé vesnice  
v blízkosti poklidných měst jsou pro tuto oblast typické.

Region Renesance stále znovu odkrývá nové půvaby a svůj typický jemný 
ráz.

Mobilní průvodce Regionu Renesance lze stáhnout 
pomocí přiloženého QR kódu nebo ho najdete na 
webu http://www.geotrips.eu/cs/pruvodce/ 
region-renesance

Více informací o Regionu Renesance najdete na 
http://www.e-collegium.cz/web/region-renesance

Vydalo město Jemnice v roce 2017
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