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ABSTRAKT 

 

Jemnice je malé, zhruba pětitisícové město, položené v blízkosti místa, kde se potkávaly 

tři historické země – Čechy, Morava a Rakousy. Tato skutečnost, tak jako u jiných podobně 

položených měst, velmi ovlivňovala jeho podobu i samotný život uvnitř hradeb. O počátcích 

městského založení toho víme velmi málo, ale zvláště v posledních letech se pozornost 

odborníků k Jemnici obrací stále více a my tak můžeme pomalu skládat střípky do mozaiky 

dějin města. Důvodů, proč byla právě Jemnice tak dlouho mimo hlavní směry bádání, je 

několik. Za ten nejzávažnější lze považovat skutečnost, že po druhé světové válce se Jemnice 

právě díky své poloze při hranici s Rakouskem náhle ocitla na kraji hraničního pásma a rozvoj 

města zde byl do značné míry opožděn a omezen. 

Při práci s pramennou základnou je nutné v případě dějin Jemnice postupovat velmi 

opatrně a kriticky. Názor historiků na počátky města po dlouhou dobu ovlivňovala tzv. Bočkova 

falza. Město v roce 1832 postihl naprosto zničující požár, při kterém byla kromě mnoha 

stavebních památek zničena i většina městských knih a listin vážících se k historii Jemnice. 

Tato událost snad přiměla Antonína Bočka ke zhotovení několika padělků listin, které datoval 

do rozmezí 12. – 13. století. Po celou svou profesní kariéru pátral po ztracených análech kláštera 

v Třebíči, proto jsou jeho podvrhy dnes v odborné literatuře označovány jako okruh listin 

třebíčského kláštera, tzv. Bočkova falza. Nezvratným faktem zůstává, že tyto jeho padělky 

dlouho zkreslovaly a mátly historiky a badatele, kteří se zabývali počátky existence měst na 

Moravě. 

 Jemnice je městem, které doslova oplývá památkami. Díky aktivnímu čerpání všech 

dostupných dotačních titulů se zde daří památkový fond postupně opravovat a město se tak 

stává stále více turisticky zajímavou destinací v rámci ČR. Nedávno byl ve městě instalován 

jednoduchý systém informačních cedulí se stručnými popisy jednotlivých památek, které zde 

dlouho chyběly. Cedule na sebe navazují a vytvářejí tak přirozenou a nenásilnou formou jakousi 

venkovní prohlídkovou trasu. Tato trasa nabízí výběr toho nejzajímavějšího, co může 

návštěvník i obyvatel Jemnice prozatím obdivovat. Systém je nutné však chápat jako základ, 

který je v budoucnu potřeba dále rozšiřovat a doplňovat o nové poznatky.  

 Nejtěžším úkolem, který v současnosti stojí před vedením města, je najít nové využití 

rozsáhlého areálu zámku, který má potenciál stát se hlavním cílem návštěv turistů v této 

lokalitě. Za posledních téměř 25 let od opuštění areálu vojáky se to zatím i přes veškeré úsilí, 

zejména v druhé polovině 90. let 20. století, nepodařilo. Město nejprve aktivně čerpalo finance 

na záchranu poškozeného a v podstatě i „vybydleného“ zámku z dotačních programů 

Ministerstva kultury a za tu dobu bylo do oprav a stabilizace statických poruch budovy 

nainvestováno téměř 16 milionů Kč. Tento trend se však zastavil po roce 2002, kdy došlo ke 



změně vedení města Jemnice a následné změně priorit rozvoje. Zámek byl ponechán 

v rozpracované fázi a později byl dokonce nabídnut k prodeji za částku kolem 6 milionů korun. 

Kupec se nenašel a personální obměna ve vedení města Jemnice po komunálních volbách v roce 

2010 znovu znamenala nastolení otázky, jak naložit se zámkem. Město po intenzivních 

vyjednáváních a konzultacích i s NPÚ přistoupilo k přehodnocení svého stanoviska a rozhodlo, 

že si zámek prozatím ponechá ve svém vlastnictví. Určitou naději skýtala nabídka na zřízení 

muzea vojenské historie zaměřené na naše válečné veterány, které takto jednostranně 

specializované v ČR de facto neexistuje, s doplňkovou funkcí zřízení prostředí pro důstojné 

dožití právě válečných veteránů, kteří nemají rodinné zázemí. Všechny tyto varianty mohly 

znamenat navrácení života do zámeckých prostor a zároveň i zachování jeho částečného 

zpřístupnění veřejnosti. Navíc vojensky zaměřená expozice by měla v tomto případě i svou 

analogii, vzhledem k tomu, že v zámku od 2. světové války sídlila vojenská jednotka. Jednání 

nad tímto záměrem probíhala několik let, ovšem nakonec tato vize nebyla realizována a 

zámecký areál dále čeká na své budoucí využití.  
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