Kostel sv. Stanislava, Jemnice
Popis:
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.
Podrobný popis:
Ačkoliv byl kostel založen již v polovině 14. století, jeho dnešní podoba pochází z 80. let století 16.,
kdy prošel významnou přestavbou, dík které dnes můžeme obdivovat architektonicky cenné
renesanční trojlodí. V souvislosti s přestavbou je zmiňován stavitel Johannes lapicida ex Telcze
(1518) – čili Johannes, kameník z Telče. V roce 1725 pak byla ke kostelu přistavěna kaple sv.
Josefa, která tvoří druhou loď kostela. Průčelí kostela je zdobeno pilastry (polosloupy) s římsovými
hlavicemi. Fasáda jižní lodi a stěny kněžiště jsou zdobeny rytou bosáží (kvádrováním). Na jižní
straně kostela je vstup do boční lodi hrotitě zaklenutým portálem s profilovaným ostěním. Vstupní
prostor je kryt otevřenou arkádovou předsíní se slunečními hodinami na jejím ořímsovaném štítku.
Hlavní loď je zaklenuta hvězdicovou klenbou s rozetami. Úzké boční lodě jsou od hlavní odděleny
pilíři a mají křížovou a valenou klenbu. Kněžiště je zaklenuto křížovou klenbou se svorníky. Žebra
dosedají na konzoly, z nichž jedna je ozdobena maskaronem s tváří divého muže. Z vnitřní výzdoby
zaujmou portrétní náhrobky majitele panství Jindřicha Meziříčského z Lomnice s manželkou z
poloviny 16. století. Jsou vsazeny do levé stěny v zadní části kostela. Oltář pochází z přelomu 17. a
18. století a nechal jej zhotovit svobodný pán Maxmilián Arnošt z Vlašimi. Kazatelna i křtitelnice
pocházejí ze stejné doby. Monumentální oltářní obraz sv. Josefa je ještě mladší, pochází z roku
1849 a je dílem brněnského malíře Josefa Stübnera. Autorem plastiky Krista na kříži, která visí na
levé straně presbytáře, je místní sochař Jaroslav Šlesinger, vysvěcena byla 18. září 1938. Působivá
vysoká věž, která zaujme na první pohled každého návštěvníka města, je přístupná návštěvníkům
po domluvě se správcem kostela. Za vystoupání 136 schodů do výšky 31 m je návštěvník odměněn
krásným výhledem nejen na město, ale i do celého okolí.
Region: Moravskobudějovicko a Jemnicko
Město: Jemnice
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Zpřístupnění: přístupné s omezením
Bezbariérový přístup: ano s omezením
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Mapa: http://maps.google.com/maps?q=49.0187256,15.5701367&z=12

Obrázky:

