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ANOTACE 

Bakalářská práce na téma „Turistické zajimavosti a potencionál Znojma a okolí“je 

rozdělená do sedmi kapitol. První kapitola je věnována základním informacím o městě. 

Druhá kapitola obsahuje historii města Znojma a jeho okolí. Další kapitoly popisují 

zemědělství, technické památky a kulturu Znojma a jeho okolí. Poslední část je věnována 

praktickým možnostem turistiky, kde jsem vytvořila program pro turistickou skupinu. 

Klíčová slova: Znojmo, Znojemské podzemí, Rotunda sv. Kateřiny, vinobraní, historie 

města, zemědělství, znojemské okurky, vinná réva, vinné sklepy, vinice, Znovín a.s.. 

 

SUMMARY 

Bachelor thesis on "Tourist attractions and potential of the Znojmo and surroundings" is 

divided into seven chapters. The first chapter is devoted to basic information about the 

city. The second chapter contains a history of the town of Znojmo and its 

surroundings. Other chapters describe agriculture, technical monuments and culture of 

Znojmo and his surroundings. The last chapter is devoted to the practical possibilities 

of tourism, where I created a program for each tourist group. 

Keywords: Znojmo, Znojmo underground, Rotunda st. Catherine, vintage, history city, 

agriculture, znojmo cucumbers, grapes, vine cellars, vineyards, Znovin as. 
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1. ÚVOD A CÍL PRÁCE 

Znojmo je proslulým centrem vinařství, díky vinným sklípkům a následné degustaci si na 

své přijdou milovníci dobrého vína. Tajemný a středověký labyrint podzemních chodeb 

láká k dobrodružné prohlídce. Na své si přijdou také milovníci krásné přírody, a to nejen v 

prostředí Národního parku Podyjí. Znojmo je druhým největším městem jihomoravského 

kraje, v této oblasti žije 34 000 obyvatel. Tak i Znojmo je historicky třetím nejdůležitějším 

městem Moravy se může pochlubit svými unikátními poklady. Obdivuhodnost Znojma je 

dána především jeho polohou. Stojí na skále nad řekou Dyjí v místech, kde se poslední 

výběžky Českomoravské vysočiny rozplývají do rovinatých plání Dyjsko-svrateckého 

úvalu. Na každém kroku tu lze vycítit historii. Jako prosperující sídlo a pevnost bylo město 

Znojmo cenným trumfem v rukou českých králů. Důležitost byla od počátků 11. století 

korunována blízkostí rakouské hranice a polohou na staré zemské stezce z Prahy do Vídně. 

Slavné dějiny města lze nejlépe zdokumentovat na jeho četných architektonických 

památkách, jež vytvářejí ukázkovou učebnici všech stavebních stylů a to v podobě 

hradního areálu s barokním zámkem a národní kulturní památkou, románskou rotundou 

Panny Marie a sv. Kateřiny. Daleko více než, kterékoli jiné město České republiky je 

Znojmo živoucí ukázkou života v období renesance měšťanských domů. Z tohoto období 

se dochovaly ve městě desítky památek, například nejvyšší štíhlá radniční věž, která je 

neodmyslitelně dominantou města.  

Hlavním cílem mé bakalářské práce bylo sjednotit dostupné informace o městě Znojmo a o 

jeho okolí. Tato práce je rozdělená do sedmi kapitol. První kapitola je věnována základním 

informacím o městě. Druhá kapitola obsahuje historii města Znojma a jeho okolí. Další 

kapitoly popisují zemědělství, technické památky a kulturu Znojma a jeho okolí. Poslední 

kapitola se věnuje praktickým možnostem turistiky, kde jsem vytvořila program pro 

jednotlivou turistickou skupinu.  

Během zpracovávání bakalářské práce jsem osobně navštívila centrum města, kde se 

nachází Znojemské podzemí, Znojemská rotunda a mnoho krásných  míst. V rámci 

kapitoly technické památky Znojma a okolí jsem byla na prohlídce v Malovaném sklepě 

v Šatově a Vodním mlýně ve Slupi.



 

2 

2014 

 

2. HISTORIE MĚSTA ZNOJMA A JEHO OKOLÍ 

 

2.1. Základní popis Znojemské oblasti 

Okres Znojmo patří rozlohou 1590 km
2
 mezi největší okresy České republiky. V roce 1961 

získal svou základní podobu (obr. 1). 

 

 

Obrázek 1 : Český statistický úřad 2013 (Český statistický úřad 2014) 

Došlo ke sloučení okresu Znojmo a Moravského Krumlova s částí okresu Moravské 

Budějovice (Český statistický úřad 2014).  

Severně od okresu Znojmo je okres Brno-venkov. Východně Znojmo sousedí s okresem 

Břeclav a na severozápadě s okresem Třebíč z kraje Vysočina. Velmi krátkou hranici má 
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na západě i s okresem Jindřichův Hradec z Jihočeského kraje. V délce 105 km sousedí 

svou jižní hranicí s Rakouskem. Území okresu patří ke dvěma geomorfologickým celkům. 

Na západní polovině okresu se nachází Český masiv a ve východní polovině se rozkládá 

Karpatská soustava. Rozhraní mezi těmito soustavami probíhá z Rakouska přibližně přes 

obec Šatov ke Znojmu až k Moravskému Krumlovu. Rozdílná geologická stavba každého 

celku se odráží i v morfologii krajiny. Část západní je charakterizována pahorky a výběžky 

předhůří Českomoravské vrchoviny. Ta je tvořena převážně krystalickými horninami 

vzniklými v prvohorách. Kdežto ve východní části okresu jsou zastoupeny sedimentární 

horniny třetihorního moře, jež vytvářejí nížinu Jaroslavické tabule (Český statistický úřad 

2014).   

 

Podnebí okresu je suché a teplé. Nejvýše položeným místem okresu je Suchá hora u 

Zblovic, jejíž vrchol je 521 metrů nad mořem. Nejnižší místo okresu je 175 metrů nad 

mořem a nachází se na soutoku Dyje a Jevišovky. Celé území okresu náleží do povodí řeky 

Dyje, jež je tak nejvýznamnější řekou okresu. Na jejím horním toku byla vybudována 

Vranovská údolní nádrž (ve 30. letech minulého století). Slouží nejen jako zásobárna vody 

pro část okresů Znojmo a Třebíč, ale kromě výroby elektrické energie vyrovnává také i 

průtok na střední části toku. Postupem času se tato přehrada stala hlavním letním 

rekreačním centrem. V roce 1966 byla na okraji Znojma na řece Dyji vybudována vodní 

nádrž a ta je také významnou zásobárnou vody pro město. Nejstarší údolní přehrada ve 

střední Evropě se od roku 1896 nachází na řece Jevišovce (Český statistický úřad 2014).   

 

Administrativně se okres Znojmo po sladění hranic k 1. 1. 2007 člení na 144 obcí a dále 

pak na 170 částí obcí. Celkem 129 obcí má pouze jednu část obce, 15 obcí se dělí na dvě a 

více částí obce, samotné město Znojmo má 9 částí obce. Celkem 5 obcí má statut města – 

jsou to Hrušovany nad Jevišovkou, Moravský Krumlov, Miroslav, Znojmo a Jevišovice, 

které jsou nejmladším městem (únor 2007). Statut městyse (městečko) má 13 obcí – 

Běhařovice, Blížkovice, Lukov, Mikulovice, Olbramkostel, Olbramovice, Oleksovice, 

Prosiměřice, Šatov, Štítary, Vranov nad Dyjí, Vémyslice, a Višňové.  

Od 1. 1. 2003 je v platnosti nové správní uspořádání obcí. Na území okresu Znojmo působí 
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2 obce s rozšířenou působností (dále jen ORP) – Moravský Krumlov a Znojmo. Podle 

správního území těchto dvou obcí byly narovnány od 1. 1. 2007 hranice okresu. Území 

okresu se zmenšilo o 4 obce – Loděnice, Branišovice, Šumice a Troskotovice spadající pod 

ORP Pohořelice nyní patří do okresu Brno-venkov. Správní obvod Znojmo má rozlohu 1 

243 km
2
, patří sem 111 obcí. Správní obvod Moravský Krumlov má rozlohu 348 km

2
 a 

patří zde 33 obcí. K nižšímu správnímu členění – v rámci ORP Znojmo jsou celkem 3 

pověřené obecní úřady (dále jen POU) – Hrušovany nad Jevišovkou, Vranov nad Dyjí 

(obce 2. stupně) a Znojmo, v rámci ORP Moravský Krumlov jsou 2 POU – Miroslav (obec 

2. stupně) a Moravský Krumlov (Český statistický úřad 2014). 

V okrese Znojmo žije více než 113 tisíc obyvatel, což je srovnatelný počet s okresem 

Břeclav. Nižší počty obyvatel v Jihomoravském kraji mají okresy Vyškov a Blansko. Z 

hospodářského hlediska je okres Znojmo okresem zemědělsko-průmyslovým. Právě 

zemědělská půda tvoří téměř 68 % výměry okresu (Český statistický úřad 2014). 

Ing. Vlastimil Gabrhel je starostou města Znojma, zastupuje město navenek, stojí v čele 

městského úřadu. Je volen a odvoláván zastupitelstvem města, je přímo nadřízený 

tajemníkovi městského úřadu. Ze své činnosti je odpovědný zastupitelstvu města, ostatní 

práva, povinnosti a odpovědnost starosty jsou vymezeny zákonem o obcích a usneseními 

zastupitelstva města a rady města (Znojmo město s přívlastkem 2014). 

2.2. Historie oblasti  a popis památek 

Samotné město Znojmo hrálo v minulosti našeho národa významnou úlohu. Po stránce 

zeměpisné má město Znojmo příznivou polohu. Leží na posledních svazcích 

Českomoravské vysočiny, jež jsou obráceny k jihu a jihovýchodu. Tato poloha udává teplé 

a suché podnebí, proto se na tomto území na úrodných svazích i rovinách naplavených 

kolem řeky Dyje se daří kromě zeleniny i obilí, okurkám, meruňkám a proslulému vínu 

(Janků 2005). 

Před staletími v době feudalismu hluboká údolí potoků a řek se strmými stráněmi a 

skalními ostrohy umožnila vybudovat stabilní obranu soustředěnou kolem hradů Znojmo, 
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Bítov, Vranov nad Dyjí, Bítov a Cornštejn. V současné době se dosud zachovaná krásná 

přírodní zákoutí stala střediskem rekreace (Janků 2005). 

Dalo by se říci, že široká kotlina Dunaje tvořila v dávných dobách cestu národům a 

kulturám, pronikající do střední Evropy ze západu i východu. Mezera mezi systémem 

Českomoravské vysočiny a Karpat byla cestou národů, obchodníků a vojsk, procházejících 

směrem severojižním. Lid, jež osídlil Znojemsko dále od těchto evropských cest, nacházel 

v historickém vývoji dlouhá a klidná období k životu (Janků 2005). 

Historické a archeologické nálezy a památky ze Znojemska jsou dokladem toho, že se zde 

obyvatelům žilo dobře a jsou také předpoklady o pokračování tradic plodného života, jež 

se zde vyvíjela už celá staletí. Archeologické nálezy ve Znojmě, v Hodonicích a 

Jaroslavicích dokazují, že tady tábořily před dvěma až třemi desítkami tisíci lety tlupy 

lovců mamutů. Rodová zemědělská osídlení pokryla území Znojemska v období po pátém 

tisíciletí před naším letopočtem archeologickými nálezy tak intenzivně, že dnes na 

Znojemsku nacházíme pozůstatky pravěkých osad. Žil tu lid několika kultur prvních 

zemědělců, jež prožil epochu jednotlivé rodové společnosti mladší doby kamenné. Kultura 

Jevišovického lidu před rokem dva tisíce před naším letopočtem byla počátkem společnosti 

tvořena u nás pastevci, rolníky, řemeslníky, bojovníky a obchodníky. Ti pod vlivem 

postupného poznávání bronzu a železa rozvíjeli další pravěké kultury doložené na 

Znojemsku až do příchodu Slovanů (Janků 2005). 

Pravěká keramika, modely chat, opevněné zemědělské osady a pravěká hradiska dokládají, 

že krajina při řece Dyji byla honosně osídlena obyvatelstvem s vyspělými kulturami. 

Začátkem našeho letopočtu pronikl od Dunaje až k řece Dyji v bojích proti barbarům 

Římané, od východů za několik století však osídlili Znojemsko definitivně Slované, jež po 

ústupu od Dunaje uhájili hranici řeky Dyje (Janků 2005). 

Historie dnešního města přímo navazovala na tradici současného hradiště sv. Hipolyta, 

dříve mocného a rozsáhlého staroslovanského hradiště z 9. století. A 10. století, jež bylo 

jednou z nejdůležitějších pevností Velké Moravy. Už počátkem 9. stol zde pravděpodobně 

vznikl kostel sv. Hipolyta. Historie města je doložena písemnými záznamy, ve kterých je 
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zmínka o přemyslovské vojenské expanzi na Moravu a obsazení země vévodou Oldřichem 

v letech 1017 až 1029, správa území jeho synem Břetislavem, to jsou základy obnoveného 

státního útvaru s vymezením jižní hranice. Když se Velká Morava v 10 stol. rozpadla na 

několik samostatných území tak jedním z nich bylo Znojemsko, jak k tomu nasvědčuje 

Břetislavovo rozdělení (Vildomec 1986).  

Roku 1003 se na Znojemsku objevili Poláci, jež se střetávali s Babenberky provádějícími 

Německou kolonizaci Dolních Rakous. Tato kolonizace byla prováděna od 2. poloviny 10. 

stol. Kníže Břetislav (1034- 1055) vytvořil ze Znojemska pro lepší obranu samostatné 

údělné knížectví v čele s knížetem z Přemyslova rodu. V první polovině 11. stol. dal 

Břetislav vybudovat na místě dnešního pivovaru a zámků daleko menší hrady. Tento nový 

Znojem pomáhal lépe udržovat s pomocí knížecí družiny v poddanství podmaněné 

obyvatelstvo a bránit hranici. Postupně se stal hospodářským a společenským centrem jižní 

Moravy (Vildomec 1986). 

Po smrti Břetislava se stalo Znojmo mezi léty 1054 až 1191 sídlem osmi knížat a to 

konkrétně: Konrádem, Konrádem I., Lutoldem, Bořivojem, Oldřichem, Soběslavem, 

Konrádem II., Konrádem III Otou. Správa údělných knížat vedla k častým rozbrojům ve 

vládnoucím rodě, avšak pro Znojmo znamenala vytvoření trvalého centra a pro celý kraj 

upevnění feudálního system (Vildomec 1986). 

V roce 1056 pražský kníže Spytihněv nově uspořádal království moravské a moravské 

knížata sesadil. Také k novému dělení došlo i za vlády Vratislava II. a to roku 1061 

(Vildomec 1986). 

Roku 1099 se do válek s pražským knížetem dostal Znojemský kníže Lutold. Projevem 

státní suverenity byla ražba mincí za Lutolda a za Konráda II (Vildomec 1986).  

Roku 1142 kníže Konrád II. ve válce s vládcem Vladislavem II. obléhal vojenský i Prahu. 

Český kníže roku 1146 zpustošil Znojemsko. Oblehl Znojemský hrad, který se mu po 

vyhladovění vzdal. Za posledního knížete Konráda III Oty byl učiněn pokus o rozdělení 

českého států. Konrád porazil pražského knížete Soběslava pod Vyšehradem roku 1179, 

poté se znepřátelil se svým dosavadním spojencem Bedřichem, jenž byl nástupcem po 
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Soběslavovi.  Roku 1182 se stal samostatným markrabětem moravským. Jeho porážka 

s pražským knížetem v bitvě u Loděnic roku 1185 a jeho pozdější dosazení na pražský 

knížecí stolec anulovalo záležitost rozdělení českého států. Tento kníže dopomohl 

k upevnění feudální nadvlády na Znojemsku založením kláštera v Louce roku 1190, ale 

taky ke staletému střetávání církevní a světské moci ve Znojmě (Vildomec 1986).  

Počátkem 13. stol. byla ukončena raně feudální doba znojemského knížectví, když se králi 

Přemyslu I. podařilo zničit feudální rozdrobenost. Znojemsko se stalo jednou ze správních 

provincií Moravy, zpráva celého kraje se soustředila v rukou znojemského královského 

kastelána či purkrabího. Na hradě se konaly i krajské soudy (Vildomec 1986).  

Specializace řemeslné výroby se stala základem dalšího růstu feudalizmu a výrobních sil. 

Přemysl I. měl ve Znojmě vedle hospodářských zájmů i zájem vojenský a politický, 

protože potřeboval získat pevnou ochranu proti Rakousku. Znojemský hrad i jeho podhradí 

sílilo po stránce zalidnění. Jistoty Znojma lákaly německé kolonisty. Tito kolonisté 

postupně získávali stále větší účast na správě v nepoměru k počtu českého obyvatelstva 

(Vildomec 1986). 

V počátcích kolonizace za krále Přemysla I. roku 1220 bylo několik starších osad 

povýšeno na město Znojmo. Za zakládající listinu je však považována královská listina 

z roku 1226, kterou král vystavil klášteru v Louce. Jako královské město, ležící na 

hranicích s Rakouskem bylo systematicky budováno celý středověk. Roku 1437 ve Znojmě 

smrtí Zikmunda vymírají čeští Lucemburkové (Vildomec 1986). 

Nové město se rychle zařizovalo, takže koncem 13.stol. již tvořilo plně společenský život. 

Jeho ekonomickou základnu tvořil obchod, zemědělství a řemeslná výroba. Prosperitou 

místního podnikání, podporovaného královskou mocí projevovanou poskytování výsad, 

dosáhlo středověké Znojmo značné hospodářské síly. Ta se projevila i velkolepou stavbou 

městského kostela sv. Mikuláše (Vildomec 1986).  

V 16.stol. dochází k největšímu rozkvětu města, kdy do města přicházejí stavitelé a 

obchodníci z celé Evropy i Itálie. Po připojení Znojma k Rakousku-Uhersku ztrácí město 
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na významu. Roku 1809 vyvrcholila ve Znojmě životní kariéra Napoleona Banaparta, 

který po vítězné bitvě si zde naposledy diktoval mírové podmínky (Vildomec 1986). 

Znojmo ve druhé polovině 19. stol. v době průmyslové revoluce zůstalo tradičním centrem 

zemědělského kraje (Vildomec 1986).  

Od středověků až do počátků 20.stol. žili ve městě, ve vzájemné schodě Češi a Němci. 

Teprve s nástupem fašismu k moci se ve městě vyhrotila národnostní otázka. Po skončení 

2.světové války, byla většina německého obyvatelstva odsunuta a tak do města začali 

přicházet čeští obyvatelé z vnitrozemí.  Plánovitá obnova města, místy těžce poškozeného 

válečnými událostmi roku 1945 vycházela z jeho historického významu. Hodnota Znojma 

jako stavebního celku nebyla nikterak neznáma a proto bylo naprosto logické, že pro své 

kulturní historické a umělecké kvality bylo zařazeno mezi městské památkové rezervace a 

jeho nejvzácnější památka, hradní rotunda, byla prohlášena za národní kulturní památku 

(Vildomec 1986). 

2.3. Památky 

Mezi nejznámější památky na Znojemsku neodmyslitelně patří Znojemské podzemí a 

Rotunda svaté Kateřiny. V této kapitole jsou popsány dále také Znojemský hrad, Loucký 

klášter, pivovar Hostan, Radniční a Vlkova věž.  

2.3.1. Znojemské podzemí 

Pod celým historickým centrem se rozprostírá labyrint téměř 27 km chodeb a sálů, jež 

propojují měšťanské sklepy. Chodby vedoucí ve čtyřech patrech pod sebou, se začaly 

budovat na přelomu 14. a 15. století a byly vyhloubeny za pomoci jihlavských a 

kutnohorských havířů. Hlavní důvod stavby byl pravděpodobně ten, že obyvatele chtěli 

sebe a svůj majetek ochránit v době napadení a obsazení města. Sklepy zároveň sloužily 

také k ukladnění vína, piva, zeleniny, ovoce, a dalších potravin a umožňovaly v potřebném 

případě i dlouhodobý pobyt. Několik chodeb ústilo v okolní krajině. Prostory byly 

odvětrávány, nacházela se v nich podzemní topeniště, podzemní studny a v nejniším patře 
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odtoková strouha, jež nazývaly jezuitský vodovod. Kdyby do labyrintu vnikl nepřítel, 

mohli obránci použít dumyslný systém různých pastí (obr. 2, 3). 

Obrázek 2 : Chodby znojemského podzemí (originál 2014)  
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Obrázek 3 : Tématická výzdoba podzemí (originál 2014) 

Co je velice zajimavé je to, že se nezachoval žádný historický plán podzemního labyrintu a 

to zřejmě proto, že jej ze strategických důvodů radní utajil. Podzemí je přístupno ze dvora 

domu číslo 275/2 na Slepičím trhu. Znojemské podzemí nabízí pro věřejnost tři formy 

prohlídek a to klasickou trasu dále adrenalinovou trasu, ve které návštěvník dostane před 

začátkem trasy, gumovou obuv, kombinézu, přilbu a svítilnu a strašidelnou trasu, která je 

určena hlavně pro děti (Znojemská beseda 2014). 

Otevírací doba Znojemského podzemí je od října do dubna od pondělí až do soboty od 

desáté do sedmnácté hodiny a v neděli od jedné do čtvrté odpoledne (obr. 4). V květnu, 

červnu, září od pondělí do neděle je otevřeno od deváté do sedmnácté hodiny. Červenec až 

srpenje podzemí otevřeno od deváté do osmnácté večer. Vstupné klasické trasy je 

v červenci záři pro dospělé za 95 Kč, snížené vstupné je 55 Kč. V říjnu až do května platí 

dospělí 65 Kč, snížené vstupné je za 45 Kč, vstupné adrenalinových tras činí: trasa 1 je za 

110 Kč, trasa 2 je za 130 Kč, trasa 3 je za 220 Kč (Aktuálně 2014). 
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Obrázek 4 : Hlavní vchod do podzemí (originál 2014) 

2.3.2. Znojemský hrad  

Nově zřízená přistupová cesta k hradu vede po koruně hradem, ze které je působivý 

rozhled po historickém centru Znojma. Poloha místa, na  němž se nachází znojemský hrad, 

byla výhodná již pro člověka 4. Tisíciletí př. Kr. (obr.5, 6). 

 

Obrázek 5 : Pohled z hradu na řeku Dyji (originál 2014) 
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Obrázek 6 : Pohled na okolí hradu (originál 2014) 

Ze starší doby bronzové pochází významný nález depotu sedmdesát kusů bronzových 

hřiven. Ostroh byl prastarým kultovním místem. Okolo roku 1030 si jej vybral český kníže 

Břetislav, jako místo kde postavil pevnost. Hrad se stal v polovině 11. století sídlem knížat 

vladnoucího rodu Přemyslovců. Ve 12. století hrad trpěl spory mezi moravskými a 

českými členy rodu v této době zde byla mincovna, ve které se razily mince znojemského 
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knížectví. Když v roce 1191 zaniklo knížectví, spravovali hrad kasteláni nebo purkrabí a 

poté královští hejtmani. Roku 1215 kdy se konal zemský sněm za účasti Přemysla Otakara 

I. nechal hrad přestavět. Od poloviny 13. do poloviny 15. Století byly po několik generací 

purkrabími hradu panové z kunštátu a jevišovic. Touto dobou navštěvovali čeští králové 

město a hrad často. Konalo se tu mnoho vyznamných udalostí například svatba Anny, 

nejmladší dcery Jana Lucemburského, která se provdala za arcivévodu Ottu Habsburského. 

Zemřel zde císař Zykmund roku 1437. V době tureckého nebezpečí v polovině 16 století 

byl hrad ve velmi špatném stavu, proto moravské stavy vypsaly zvláštní daň na jeho 

opravu a znovuopevnění po potlačení protevstanského povstaní byl hrad věnován jezuitské 

koleji ve znojmě. Hrad dále chátral a koncem 17. století byl v ruinách. Roku 1709 byla 

jeho spodní část věnována panům z Deblína. Tito pánové v letech 1711 až 1721 postavily 

nový zámek. Roku 1784 byl na lovu zastřelen poslední mužský potomek František Antonín 

z Deblína. Od roku 1787 byl hrad využívan vojském. Po roce 1720 byl v předhradí 

postaven městký pivovar. Pozůstatky nejstarší části hradu jsou zachovány v základech 

středního křídla zámku, stejně jako zbytky knížecí kaple (obr. 7).  
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Obrázek 7 : Podoba Znojemského hradu z roku 1768-1836 (Monsorno 2014) 

Až do roku 1892 stála v předhradí loupežnická věž, měřila téměř 40 metrů původně, 

střežila vchod do opevněného areálu hradu, dnes se zde nachází správní budova pivovaru. 

V současnosti se v zámku nachází expozice znojemského muzea. Ve venkovní části hradu 

jsou zpřístupněny prostory, ve kterých můžeme vidět dravce (obr. 8) (Šturc 200). 

Obrázek 8 : Nádvoří hradu (originál 2014) 

Znojemský hrad je otevřen od dubna do září, v měsíci dubnu mohou návštěvníci hrad 

navštívit o víkendu v době od 9 do 17 hodin. V květnu začíná hlavní sezona, hrad je 

otevřen celý týden krom pondělí, v době od 9 do 17 hodin.  Plné vstupné vvychází na 40 

Kč a vstupné snížené na 20 Kč (Aktuálně 2014). 
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2.3.3. Rotunda svaté Kateřiny  

Je poslední celistvou památkou znojemského údělného knížectví, byla postavena jako 

velkofarní kostel v první polovině 11. století a roku 1962 byla vyhlášena národní kulturní 

památkou. Fresková výzdoba bývá přikládána do roku 1134, kdy pro propuštění 

znojemského knížete Konráda II. Znojemského českým panovníkem Soběslavem I. došlo 

ke svatbě Kondáda II. s Marií, dcerou uherského krále Uroše. Druhá hypotéza výmalby 

klade do doby panování prvního znojemského knížete Konráda I. před rokem 1100 (obr. 9,  

Obrázek 9 : Model rotundy (originál 2014)                 

 

Obrázek 10 : Dnešní podoba rotundy (originál 2014) 
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Ve 14. století patřila rotunda znojemským klariskám a od 16. Století patřila městu a sdílela 

tak osudy celého předhradí. Rotunda svaté Kateřiny sloužila jako skladiště dřeva, chlév pro 

vepře, tančírna a pivnice (Šturc 200). 

Od poloviny 19. století je veden boj za záchranu této památky. Malby byly několikrát 

restaurovány. Uvnitř i vně stavby bylo provedeno i několik archeologických průzkumů 

(Šturc 200).  

Obsah maleb: Nad nejnižším pásem s románskou drapérií se nachází tzv. christologický 

cyklus s novozákonními motivy od Zvěstování Panny Marii po Vraždění neviňátek. Další 

malba zobrazuje unikátní světskou scénu, ověst o povolání oráče k vládě. Poselství pražské 

kněžky Libuše přichází k Přemyslu při orbě a zve jej na knížecí stolec. Následuje 

vyobrazení osmi mýtických přemyslovských panovníků sa štíty a praporci. Zobrazuje také 

19 postav přemyslovských knížat. Jedinou identifikovatelnou postavou je první český král 

Vratislav I. a žezlem a korunou. V kopuli jsou symboly nebe a holubicí sv. Ducha 

zobrazeni jsou střídavě čtyři archandělé a evangelisté (Šturc 200).   

Expozice Rotundy závisí na klimatu interiéru, maximální počet návštěvníku je 10 a 

expozice trvá 15 minut, cena vstupného je 90 Kč (Aktuálně 2014). 

2.3.4. Premonstránský klášter v Louce u Znojma 

Údělný kníže Konrád Ota společně se svou matkou Marií založili v roce 1190 klášter a 

osadil jej premonstrátskými řeholníky z pražského Strátova. K nejstarším písemným 

památkám tohoto kláštera patří iluminovaný rukopis Cursus sanctae Mariae z doby kolem 

roku 1220, darovaný Kunhutou sv. Anežce České, dnes se nachází v městě New York. 

Klášter se díky náklonnosti českých králů a moravských markrabí stále upevňoval a v roce 

1336 král Jan Lucemburský udělil klášteru právo utrpné a možnost schvalovat znojemské 

soudce. V období husitských válek dobyli klášter kališníci 12. listopadu 1425 a upálili 

několik desítek mnichů. Záhy začala obnova, na které se podílel znojemský stavitel 

Mikuláš ze Sedlešovic. V roce 1483 dokončil malíř Beneš práci na bohatém iluminovaném 

rukopisu misálu, který je dnes uložen ve strahovské knihovně. Dalším iluminovaný rukopis 
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z roku 1499 antifonář, je prvním odrazem renesance v tomto oboru v českých zemích, nyní 

je uložen v Olomouci (obr. 11). 

Obrázek 11 : Loucký klášter (obrázek 2014)  

Kolem roku 1600 zde sidlila tiskárna, jež vydala okolo 21 různých titulů. Část interiéru a 

zařízení byla rozprodána a část odvezena do strahovského kláštera v Praze. Ve 

strahovském klášteru byla také odvezena knihovna s 10 536 svazky včetně regálů. Klášter 

byl přeměněn také na kasárnu, továrnu na tabák byl přeměněn také na obytný zámek. 

V letech 1851-1869 zde byla umístěna vojenská ženijní akademie. Až do roku 1993 byl 

klášter nepřetržitě používán jako kasárna (Šturc 200). 

Loucký klášter je v mesíci duben až září otevřen denně od deviti do sedmnácté hodiny. V 

říju až březnu se musí předen prohlídku objednat. Prohlídku lze domluvit přes místní 
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návštěvnické centrum. Vstupné prohlídky včetně ochutnávky vína činí 70 Kč a pro děti 45 

Kč (Aktuálně 2014). 

2.3.5. Vlkova věž 

Nejlépe dochovaná a mohutna, hranolová věž gotického opevnění Znojma. Z krytého 

ochozu na vrcholu věže pod střechou měli ochránci města vynikající přehled o pohybech 

možných nepřítelů, kteří chtěli město napodnout. Pomocí signálu se dobře domlouvali 

s obránci louckého kláštera. Vlkova věž byla postavena v polovině 13. stol  byla součástí 

hlavního hradebního pásu kolem celého města, je vysoká 32 m a má 132 schodů. 

Z bezpečnostních důvodů byla věž přístupná pouze z hradebního ochozu. Vedle věže bylo, 

jako pojítko mezi vnitřním a parkánovým hradebním pásem, situována nízká hranolová 

brána s mříží a padacím mostem přes hluboký příkop táhnoucí se před parkánovou 

hradbou. Na hraně vnějšího valu příkopu se pak nacházela další brána, za kterou byl 

v 2. polovině 15. století vyhlouben další  hluboký vodní příkop. Předpolí Dolní brány bylo 

častým dějištěm krvavých bojů ve městě. Posledním bojem se tak stalo v památné bitvě 

u Znojma v roce 1809, kdy se zde ustupující rakouská vojska bránila postupující armádě 

francouzského císaře Napoleona I. V polovině 19. století byl systém Dolní brány zrušen, 

příkopy zasypány a všechny brány zbourány. Jediná Vlkova věž zůstala. V 60. letech 

20. století byl na vrcholu věže obnoven dřevěný ochoz,původní dlátový tvar střechy byl 

tehdy nahrazen novotvarem jehlanu (obr. 12,13). Vlkové věži se začalo říkat podle 

městského markrabína Vlka (Znojemská beseda 2014).  
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Obrázek 12 : Pohled na věž z ulice Dolní česká (originál 2014)  

Obrázek 13 : Pohled na věž ze dvora (originál 2014) 
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Věž je otevřena pro veřejnost v měsících  duben až říjen od pátku do soboty plus svátky od 

desáté do sedmnácté hodiny. V neděli je otevřeno od desíti ráno do tří odpoledne. V  květu 

a září od pondělí do čtvrtka a ve sváteční dny je vež přístupná od desáté ranní do osmnácté 

večerní. V pátek a sobotu až do sedmé večerní a v neděli je otevřeno do třetí odpoledne. 

Vstupné bez ochutnávky vín je pro dospělé 20 Kč, pro děti do 15 let zdarma a s 

ochutnávkou vín 150 Kč (Aktuálně 2014). 

2.3.6. Pivovar Hostan 

Pivovar se nachází v historickém centru Znojma  na území předhradí znojemského hradu 

(obr. 14). Za zakladatele pivovaru se považuje sládek Hostan, který v roce 1363 byl 

uveden na seznamu Losunkové knihy z doby Karla IV. Samotný pivovar byl založen 

v roce 1720, v roce 1709 získal cisařským  patentem pozemek okolo hradní rotundy Svaté 

Kateřiny. V roce 1860 prodalo město pivovar rodině Tomáše Maurala a ta ho vlastnila do 

roku 1921, pivovar byl přejmenován  na první znojemský parní pivovar a sladovnu, spol. 

s.r.o. Pivovar fungoval i za 2. sv. války a v roce 1948 byl znárodněn. Roku 1993 byl 

pivovar privatizován, získala ho firma Hostan s.r.o. vzniklá ze členů managementu 

pivovaru. Pivovar Hostan byl prodán  nizozemskému koncernu Heineken a to roku 2003. 

V roce 2005 byla výroba piva přesunuta do pivovaru v Brně. Výrobu tradičního piva ve 

Znojmě nahradila výroba sudových  nasycených limonád s citrónovou a kolovou příchutí 

pod značkou ZULU. V červnu 2009 výroba piva Hostan ve Znojmě končí definitivně.  

V roce roku 2010 koupilo město Znojmo od firmy Heineken pivovar na zpět (Hostan 

2014).  

http://cs.wikipedia.org/wiki/2010
http://cs.wikipedia.org/wiki/Znojmo
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Obrázek 14 : Vstupní brána do pivovaru (originál 2014) 

2.3.7. Radniční věž 

 Znojemská radnice byla postavená v roce 1260.  Při velkém požáru r. 1444 vyhořela 

a spadla i tato věž, postavená na budově radnice. Byla proto při přestavbě radnice řešena 

radniční věž již jako samostatný objekt. Byla postavena v letech 1445 – 1448 a to mistrem 

Mikulášem ze Sedlešovic v pozdně gotickém slohu. Výška věže i s kopulí je 79,88 m a 

výška zdiva je 68,60 m. Stavba byla zbudována na skále, její základy jsou až 3 m hluboké. 

Radniční věž má zajímavou věžičkovou střechu, která byla původně kryta břidlicí. 

 Po několika opravách střešní krytiny byla v roce 1592 původní břidlice nahrazena mědí. 

Na  čtyřech dílech okruží veže byly tehdy městské znaky  držené lvy. Jejich opravu a 

přemalbu provedl malíř Jan Jakob, jež namaloval také ciferníky věžních hodin. Radniční 

věž prošla v minulosti dalšími opravami vícekrát. V roce 1670 se opravovaly věžní hodiny, 

věž dostala také novou omítku. K rozdělání malty bylo tehdy použito 10 věder vína, 

5 věder piva. Oprava hlavní věžní báně v roce 1833 při, které byl do mosazné skříňky 

v báni uložen spis shrnující události a život města od r. 1656. Tento úkol byl přidělen 
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pokryvačskému mistru Tomáši Janouschkovi z Jihlavy, ten vykonal veškeré práce 

bez lešení. Na věžní hodiny, o nichž se neví přesně, kdy byly pořízeny nebylo mnoho 

spolehnutí. Tak se po důkladné prohlídce hodinového stroje r. 1898 městská rada dohodla, 

že opatří nové věžní hodiny. Hodinový stroj byl pořízen od vídeňské firmy Schauer. 

 Radniční věž měla v minulosti praktický význam. Hlídal na ní strážný, který měl za úkol 

ve dne a v noci sledovat město a okolí. Z  radniční věže je velmi krásný pohled na  okolí 

a v dálce můžeme pozorovat výběžky Českomoravské vrchoviny a Pálavské vrchy. 

Při zvlášť příznivé viditelnosti je také možné zahlédnout i vzdálené vrcholky rakouských 

Alp. Dnes je věž otevřena pro široké okolí v přízemí věžě je informační centrum (obr.14, 

15) (Znojemská beseda 2014). 

Obrázek 15 : Radniční věž celkový pohled (originál 2014)  
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Obrázek 16 : Detail vrchní části věže (originál 2014) 

 

Radniční vež je otevřena veřejnosti v mesícich květen až září každý den od deváté do 

dvanácté hodiny. V říjen až dubnu od desáté do půl jedné a poté od jedné do čtvrté 

odpolední hodiny. Dospělí platí 35 Kč, snížené vstupné činí 25 Kč (Aktuálně 2014). 

Město Znojmo se v roce 2010 stalo historickým městem České republiky, v centru města je 

mnoho kulturních pamatek, které návštěvníci mohou dále navštívit a obdivovat. Mezi další 

významné památky patří: Děkanský chrám sv. Mikuláše, Svatováclavská kaple a mnoho 

dalších (obr. 17,18).  
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Obrázek 17 : Chrám sv. Mikuláše (originál 2014) 

 

3. ZEMĚDĚLSTVÍ ZNOJMA A OKOLÍ 

3.1. Přírodní rámec 

Historicky velmi významné Znojemsko i s přilehlou oblastí pestrého Podyjí patří 

k nejpozoruhodnějším a k nejatraktivnějším regionům celé Moravy. Tento kraj, který 
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příroda předurčila k tomu, aby byl osídlován již od nestarších dob. Území leží na rozhraní 

dvou geologických a geomorfologických soustav, prahorního Českého masivu a třetí 

horních Karpat. Svým západním okrajem zasahuje do jihovýchodní části Českomoravské 

vysočiny (Jevišovická pahorkatina). Základním rysem pahorkatiny je výskyt rozsáhlých 

plošin, které jsou často odděleny hluboce prořezanými údolími řek Dyje, Rokytné a 

Jevišovky. Koryta řek jsou těsně sevřená, křivolaká a řečiště mají místy vzhled kaňonů a 

horských toků s velkými balvany a hrubým štěrkem. Během ústí do Dyjsko-svrateckého 

úvalů se spád říčních toků zmírňuje a jejich údolí se pojednou rozšiřují. Kdežto plošiny i 

v okrajovém pásmu Českomoravské vysočiny představují však mnohdy těžko přístupné 

skalní ostrožny a ty už byly v pravěku vyhledávány obyvatelstvem, jako místa vhodná 

k budování opevněných osad. Ze západu oblast chránily hluboké lesy. Jihovýchodním 

směrem se naopak krajina otevírá do široké a úrodné nížiny Dyjsko-svrateckého úvalů. 

Českomoravská vysočina po geologické stránce je v oblasti Znojemska budována dyjskou 

klenbou moravika a moldanubikem. Jsou zde typické horniny s biotickým granodioritem 

dyjského batholitu a bítešské ortoruly. Moldanubikum je tvořeno biotickými ortorulami a 

celkem v malé míře se vyskytují též amfibolicko-biotické ruly, serpentinity a amfibolity. A 

byly to právě tvrdé horniny, jež podmínily onen specifický morfologický reliéf krajiny 

(Janků 2005). 

Po klimatické stránce Znojemsko leží v suché a teplé oblasti. Vhodná poloha kraje a jeho 

přírodní suroviny a ostatní podmínky nabízely již od nejstarších dob místnímu 

obyvatelstvu vše potřebné k životu. Východní nížinatá oblast poskytovala vždy hojnost 

zemědělských produktů, a to jak obilí a ovoce, tak byla stejně tak vhodná pro chov dobytka 

a pastevectví. Severozápadní část území krajiny oplývala dřevem a zvěří. Střídaly se zde 

lesy dubové s porosty jehličnatými, ale i lesy listnaté. Země byla bohatá rovněž na některé 

nerosty i užitkové a vzácné kovy, které kryly příslušnou potřebu celé jihozápadní Moravy. 

V takovém prostředí vznikají na počátku dějinného vývoje dvě nejstarší hospodářská a 

společenská centra širší oblasti (Janků 2005). 
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3.2. Hlavní odvětví 

Lze prohlásit, že dvě zemědělská odvětví proslavila svými výrobky město Znojmo po 

celém světě. A to konkrétně výroba sterilizovaných okurek a jejich stínu nezaslouženě žije 

znojemské vinařství.  

3.2.1. Znojemské okurky 

Pěstování okurek a historie s nimi spojená je velice dlouhá (asi 3000 let) a počátky jsou 

v Indii. Okurky se do Evropy dostaly složitými cestami a na Znojemsku se definitivně 

usadily v 16 století. A to díky Louckému klášteru a jeho opatu Šebastiánu Freytagovi 

z Čepirohu. Tehdy nešlo o pochoutku, ale spíše o léčivé účinky okurek. Používaly se proti 

moru, jak se tehdy tradovalo. Mor však odešel, ale není dokázáno, zda zásluhou okurek. 

Nakonec se zde okurky usídlily trvale, protože znojemská půda a podnebí výborně 

vyhovovaly pěstování zeleniny a ovoce. Jelikož vzrůstala poptávka, došlo k nebývalému 

rozvoji pěstování okurek a pěstební plochy se neustále rozrůstaly. Docházelo k jejich 

nadprodukci, což byl problém. Další problém spočíval pak v tom, že okurky byly 

k dispozici jen velmi krátce po své vegetační době. Toto vedlo k jejich následnému 

konzervování. Nejdříve se používal slaný nálev, jelikož sůl jako konzervační prostředek 

byla již dlouho známá. Jenže člověk je tvor mlsný tak nakonec vymyslel nálev 

sladkokyselý a kořeněný, a tímto vznikla sláva znojemských okurek. V roce 1864 jako 

jeden s prvních získal oprávnění ke zpracování konzervování okurek Petertill, jehož 

okurkárna byla postavena v Novosadech. Z archivních materiálu je patrné, že jedna 

z prvních zásilek takto upravených znojemských okurek se dostala do světa už v roce 

1866. Obrovský rozmach této činnosti dokazuje i to, že v Československu dostoupil počet 

znojemských okurkáren čísla 52, a že okurkárny svou činností předurčily i vznik octáren 

vyrábějících důležitou složku tolik oblíbeného sladkokyselého nálevu. Po druhé světové 

válce došlo v rámci racionalizace výroby k výstavbě nového velkého závodu se sídlem ve 

Znojmě, jež zvládl veškerou výrobu sterilovaných okurek a pokračoval v šíření slávy dále 

po celém světě. Závod se jmenoval Znojmia a kromě okurek zahrnul do svého programu i 

konzervaci všech druhů ovoce a zeleniny. A jak se sterilizované okurky vyrábějí. Okurky 

se nejdříve roztřídí podle velikosti a dobře umyjí, propíchají vidličkou, aby do nich nálev 
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dobře vnikl, naskládají se do sklenic, zalijí oním nálevem a sterilují se při patřičné teplotě. 

A ten onen nálev Vám stejně nikdo nikdy neprozradí a to jen proto, aby znojemské okurky 

zůstaly pouze znojemské (Janků 2005). 

3.2.2. Vinná réva 

Vinná réva se na Znojemsko dostala snad v prvních staletích našeho letopočtu a to 

s příchodem římských legií do Vídeňské kotliny. Řecké vinné kultury si našly cestu k nám 

v období Velkomoravské říše. Vinná réva se na Znojemsku zcela jistě pěstovala a k tomu 

se využívaly prosluněné jižní svahy. Dodnes zachované terasy na Hradišti, v Gránicích, 

pod Královým stolcem, na Šobesu v Devíti mlýnech, odkud se dodávalo znojemské víno i 

českým králům. Znojmo bylo vyhlášeným vinařským střediskem již za krále Jana 

Lucemburského připomíná každoročně slavnostní Znojemské vinobraní. Na Znojemsku se 

pěstuje několik druhů vína, z nichž vyjmenuji alespoň některé. Z bílých vín je to Muller 

Thurgau, Veltlínské zelené, Neuburské, Pálava ve vyšších jakostních třídách, Rýnský 

ryzlink, Tramín a Sauvignon. Z červených vín Frankovka, Vavřinec a Portugal (Janků 

2005). 

Jak si naši předkové vážili vína dokazuje i to, že své sudy zdobili překrásnými řezbářskými 

prácemi, sudy pak ukládali v rázovitých i umně zdobených sklepích, ale hlavně pili víno ze 

stylových nádob. Až později se pije víno výhradně ze skleněných nádob a to hlavně 

z důvodu, aby mohli lépe zhodnotit jiskru a barvu vína (Janků 2005). 

4. TECHNICKÉ PAMÁTKY ZNOJMA A OKOLÍ 

4.1. Malovaný sklep v Šatově 

Nádherný vinný sklep vyzdobený plastickými malbami lidového umělce je vyhloubený 

v pískovcovém svahu. V tomto sklípku se kupodivu nikdy nevyrábělo ani neskladovalo 

víno. Pravděpodobně měl od počátků sloužit jako místo pro sklad soukromého vína a 

k příjemnému posezení. Když vstoupíte do podzemí sklípku jste obklopeni podivuhodnou 
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říší trpaslíků, mořských panen a alpských krajinek. Hlavní chodby i stěny pěti přilehlých 

salonků zdobí nádherné barevné plastické obrazy, jež zde vytvořil Maxmillian  Appltauer. 

Tento muž byl šatovským rodákem s mimořádným výtvarným nadáním. Tomuto sklepu 

doslova upsal svůj život. Pracoval tu neděli co neděli plných 36 let a nezabránilo tomu ani 

jeho zranění z 2.světové války v níž přišel o ruku. Maloval tak, že v levém podpaží si 

přidržoval nádobku s barvou  v pravé ruce držel štětec. Na klobouku měl připevněné 

svíčky, kterými si osvětloval plochu před sebou. Jeho mimořádné umění dnes přijíždí 

obdivovat návštěvnici nejen z celé republiky, ale také ze zámoří (Malovaný sklep 2014). 

Sklep lze navštívit v dubnu, květnu, červenci a srpnu o víkendu od deváté hodiny do 

dvanácté hodiny a poté od jedné do šesté večerní. V měsících září a říjen pouze o víkendu 

od deváté hodiny do dvanácté hodiny. Cena plného vstupného činí 30 Kč, snížené vstupné 

je za 20 Kč (Aktuálně 2014).  

4.2. Vodní mlýn ve Slupi 

Vodní mlýn ve Slupi se nachází asi 12 kilometrů jihovýchodně od Znojma. Dějiny vodního 

mlýna jsou úzce spjaty s vývojem rozsáhlého krhovicko-jaroslavického vodního náhonu, 

jež po staletí spoluvytvářel vodní poměry povodí řeky Dyje na hranici Rakouska a Moravy. 

Mlýn je složen ze čtyř funkčních vodních kol a patří k nejvýznamnějším a architektonicky 

nejpozoruhodnějším objektům v České republice (Technické muzeum 2014).  

Náhon existující od počátku 14. století sloužil jako zdroj pohonné síly pro několik mlýnů a 

k napájení rybníků v celém svém povodí. O Slupské vsi existuje zmínka již z roku 1228, a 

to v privilegiu krále Přemysla Otakara I. V 17. a 18. století byl Slupský mlýn jedním 

z největších na moravě. Roku 1810 se stal mlýn svobodným statkem drženým 

mlynářskými rody až do roku 1945, kdy byl jakožto německý majetek zkonfiskován. Do 

roku 1810 byl v držení Jaroslavického panství. Díky národnímu správci přešel mlýn po 

roce 1948 do JZD a v roce 1970 jej daroval československému státu (Technické muzeum 

2014). 
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Na přelomu 16. a 17. století byla stavba mlýna radikálně přestavěna v pozdně renesančním 

stylu. V průběhu stavby došlo k radikální modernizaci mlýnského technologického 

zařízení. Z iniciativy brněnského památkového úřadu byl slupský mlýn zařazen roku 1953 

do památkové údržby kraje. Teprve v 70. letech 20. století však vyvrcholilo úsilí o jeho 

záchranu, obnovu a uchování, jako kulturní památky I. kategorie. Technické muzeum 

v Brně převzalo mlýn do správy. Zajistilo rozsáhlé stavební úpravy celého objektu, 

rekonstrukci základních prvků interiéru a vybudovalo v něm stálou expozici mlynářské 

techniky. V mlýnici je instalována čtveřice různých mlecých celků dokumentujících vývoj 

mlynářské technologie od středověku po 20. léta 20. století. Instalované stroje jsou 

návštěvníkům předváděny v úkázkovém provozu. Mlýn je v současnosti zapsán v seznamu 

národních kulturních památek České republiky. Milovníci folkloru a tradičního lidového 

řemesla si příjdou na své v měsíci září, koná se zde kulturní akce - „Slavnosti chleba“. 

Toto setkání zašticuje obec Slup ve spolupráci s technickým muzeem v Brně (Technické 

muzeum 2014). 

Mlýn je otevřen v měsících duben až říjen od úterý do čtvrtku a první prohlídka začíná 

v devět hodin 9 a mimo obědovou pauzu je tento mlýn otevřen do páté hodiny večerní. 

Cena plného vstupného je 60 Kč a snížené vstupné činí 30 Kč (Aktuálně 2014). 

5. KULTURA ZNOJMA A OKOLÍ  

Znojmo je nejvyznamější vinařské centrum u nás. Víno lze ochutnat v řadě vináren, 

stinných arkádových dvorech a v historických sklepích. Nalezneme zde řadu vinoték, vína 

můžeme zakoupit ve specializované prodejně Znovín (obr. 19). V březnu se koná výstava 

růžových vín Jarovín Rosé a Znojemský košt vín. V květnu se koná festival vín VOC 

Znojmo a Vynášení hroznového kozla do vinohradu, v červanci se koná Music festival 

Znojmo. V září se koná Znojemské historické vinobraní, Znojemská galerie Veltlínů, 

Znojemský hrozen, Burčákový festival a Burčákové dny v louckém klášteře, v listopadu se 

koká Svěcení mladých vín.  
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Obrázek 18 : Loucký klášter - spodní část - prodejna (originál 2014) 

 

5.1. Festivaly – hudební 

5.1.1. Hudební festival Znojmo 

Hudební festival Znojmo přináší publiku široký výběr hudebních stylů a druhů, propojuje 

zdánlivě nespojitelné a bourá hranice mezi žánry. Cílem celého festivalu je dosažení 

maximální možné kvality a autenticity ve všech koncertech i inscenacích. Každý ročník 

festival se zaměřuje na hudbu významného hudebního skladatele, v jejímž duchu se nesou 

všechny koncerty i ostatní akce. Letošní desátý ročník bude věnován 330. výročí narození 

francouzského skladatele Jean - Philipp Rameau a také Roku české hudby. Začátek festival 

bude od 9.7.2014 a skončí 27.7.2014 (Hudba znojmo 2014). 
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Součástí festivalu je i velice oblíbený doprovodný program pro dospělé i děti – hudba 

v ulicích, setkání na pomezí Rakouska a České republiky, dětské hudební odpoledne, 

jazzové mattiné v národním parku Podyjí, noční karneval, putováni za varhany v kraji,  a 

degustace vín, atd (Hudba znojmo 2014).  

Festival se zaměřuje také na spojení kvalitní hudby s nádhernou historickou architekturou 

Znojma. Koncerty se z velké části konají pod širým nebem. Snaží se ukázat místa kde se 

koncerty běžně nepořádají. Mezi zajimavá místa patři bezesporu zchátralý zámek v 

Uherčicích, Národní park Podyjí, nádvoří historických domů nebo radniční věž (Hudba 

znojmo 2014). 

5.1.2. Znojmo JAZZ FEST 

VOC festival Znojmo – dny folkloru a originálních znojemských vín Vína VOC Znojmo 

vstupují pravidelně na trh 8. května, v rámci Festivalu vín VOC Znojmo.  

První ročník festivalu se konal v roce 2009, navazuje na tradici znojemského spojování 

kultury s vínem. V rámci festivalu se každoročně představují nová certifikovaná vína VOC 

Znojmo. Součástí festivalu je slavnostní program, ochutnávky všech vzorků, během 

kterého můžete kromě vín VOC Znojmo také vychutnávat lidovou muziku. Tento festival 

estival doplňuje ochutnávka gastronomických specialit předních znojemských restaurací a 

hotelů. Poslední ročník festivalu se konal od 16.1.2014 do 20.1.2014 (Hudba znojmo 

2014). 

5.2. Festivaly – vinařské 

5.2.1.  Znojemské vinobraní 

První Znojemské historické vinobraní se uskutečnilo v roce 1966. Zakladatelem vinobraní 

byl František Koukal, který vytvořit jak slavnou minulost královského města na řece Dyji, 

tak i jeho zachovalé historické kulisy a vinařskou tradici (Znojemské vinobraní 2014). 
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Ústřední postavou vinobraní je král Jan Lucemburský, který do Znojma v roce 1327 přijel 

zapít zdařilé státnické jednání ve Vratislavi. Město pro něj tehdy připravilo bohatý 

program, včetně tradičního předávání práv do rukou konšelů, se divákům nabízejí k 

zhlédnutí dodnes (Znojemské vinobraní 2014). 

Tradice Znojemského historického vinobraní byla komunistickým režimem přerušena roku 

1974. K jeho znovuobnovení došlo až v 90. letech minulého století (Znojemské vinobraní 

2014). 

Každoročně vinobraní přívítá do Znojma desetitisíce návštěvníků, kteří sem přijíždějí 

nejen za vínem a burčákem, ale také za výborným kulturním programem, ve kterém 

dominuje průvod krále Jana Lucemburského s jeho ženou a dvořany. Letošní ročník se 

bude konat od 12. 9.2014 do 13. 9. 2014 (Znojemské vinobraní 2014). 

 

5.2.2. Burčák fest 

Projekt burčákového festivalu Burčák fest vznikl v roce 2005 ve spolupráci s firmou 

Znovín Znojmo a.s.. Po úspěšném prvním ročníku, kdy se Znovín stal generálním 

partnerem této akce a hlavním dodavatelem burčáků a vín, se Burčák fest postupně 

rozšiřoval o prostory v rámci areálu Louckého kláštera, ale také programově. 

 Burčák je částečně nehotové víno, obsahuje vyvážený a chuťově harmonický poměr 

cukru, bublinek a spoustu kvasinek. Jde vlastně o meziprodukt při výrobě vína. Bývá k 

dispozici několik dní po začátku kvašení moštu. K program patří ochutnávka burčáku a 

vín. K dobrému pití patří take dobré jídlo a proto je zde připraven take gastronomický 

zážitek prase, ryby, pečená I grilovaná masa, sýry. Každoročně je zde k vidění děvčata, 

která šlapou v kádi bosýma nohama hrozny, za účelem výroby vína (Burčák fest 2014). 

 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Víno
http://cs.wikipedia.org/wiki/Kvašení
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5.2.3. Výstavy vín 

 

Loucký klášter 

Loucký klášter spravuje společnost Znovín. V přízemí kam se vstupuje z travnatého 

prostranství s vinným stánkem a dřevěným historickým vinným listem je zřízeno 

návštěvnické centrum, kde lze získat informace o Vinařském turistickém programu. 

Nabízí se zde informace o historii vinařství, ochutnávka vín a lze si zde zakoupit 

láhvové vína (obr. 20). 

Obrázek 19 : Loucký klášter (originál 2014) 

Prohlídka kláštera vede trasou od Obrazové galerie Znovín, románské krypty pod 

kostelem, vinářského a bednářského muzea do štukových sálů, vinných sklepů a do 

klášterního nádvoří nakonec je prohlídka zakončena ochutnávkou vín a jako pozornost 

dostane sklenku, ze které koštoval víno. V klášteře lze pořádat různé společenské a 
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firemní akce. Znovín organizuje také okružní jízdu turistickým vláčkem po Znojmě a 

nástupní stanicí je právě Loucký klášter (Aktuálně 2014). 

6. PRAKTICKÉ MOŽNOSTI TURISTIKY 

Znojemsko je po turistické stánce velice různorodé a bohaté. Tato oblast je vhodná nejen 

pro skupinu cykloturistů pro, kterou jsou zde vytvořeny cyklostezeky například 

v chráněnné oblasti národního parku Podyjí. Dále si také na své příjdou milovníci přírody, 

rodiny s dětmi, starší občané, lidé prahnoucí po poznávání kultury a pro milovníky 

kvalitního vína. Stačí si jen najít ten správný program a vhodná místa, jež lze na jížní 

Moravě navštívit.  

6.1. Ubytování 

Ubytování ve Znojmě je různorodé a proto si lze vybrat ze široké škály hotelů a penzionů. 

Ideálním místem pro ubytování je například Rezidence Zvon, která nachází se v centru 

Znojma. Nabízí také organizované výlety do blízkých vinných sklípků a na vinice. 

Prostorné pokoje jsou vybavené koupelnou, prostorem k posezení. Hotel je postaven hned 

vedle kostela sv. Mikuláše. Pokoje jsou vybaveny světlým a dřevěným nábytkem, 

koupelnou, toaletou a satelitní televizí. V hotelu je k dispozici úschovna jízdních kol. 

Vcelém objektu je dostupné bezplatné Wi-Fi. Hotel se nachází jen 250 metrů od radniční 

věže, Znojemského hradu a kostela svaté Kateřiny a to na ulici Klácelova 11/61. V pátek 

večer se v hotelu nabízí degustace vína. Parkovaní je zařízeno ve vedlejší ulici a je bez 

poplatku, v hotelu je možná úschova do trezoru. V hotelu se dá platit platebními kartami 

Master Kard, Maestro, Visa a American Express. Personál hotelu mluví v češtině, 

angličtině a němčině. Cena za noc pro 1 osobu je 1000 Kč. Cena čtyř lůžkového pokoje 

činí 2250 Kč (Aktuálně 2014).  

Dalším možným místem pro ubytování je penzion u císaře Zikmunda na Horním náměstí 

číslo 5. Nachází se v centru Znojma na jeho hlavním náměstí v historickém domě, v němž 

bydlel sám císař Zikmund. Nabízí romantické stylové a komfortní ubytování formou 
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dvojlůžkových apartmánů součást pokoje je sociální zařízení, koupelna, malý kuchyňský 

kout, ve kterém je lednice, mikrovlnná trouba, rychlovarná konvice. V apartmánech lze 

přiobědnat přistýlku. Na jednu noc pro dvě osoby stojí apartmán 1250 Kč. V ceně 

ubytování je snídaně a parkovné v uzavřeném dvoře, úschovna kol a bezdrátové připojení 

internetu. Penzion nabízí možnost ochutnávek vín a to nejen na Znojemsku, ale také 

v sousedním Rakousku (Aktuálně 2014). 

Druhý penzion, který nabízí krásné ubytování je penzion Retro Vrbovec, jež se nachází 

v klidném prostředí venkova v blízkosti města Znojmo (Vrbocec u Znojma číslo 49). 

Pokoje jsou vybaveny koupelnou se sprchou, toaletou, malou kuchyňskou linkou s vařičem 

a varnou konvicí. Součástí penzionu je restaurace s pizzerií a nabídkou místních jídel. 

Apartmán je řešen pro čtyři osoby, skládá se ze čtyř místností, šatní skříní, věšákem, 

koupelny s rohovou vanou a umyvadlem, toaletou, kuchyně, lednicí a vlastního sociálního 

zařízení. Obývací místnost je vybavena dvěma dvoulůžky. Cena ubytování pro jednu 

osobu i se snídaní je 470 Kč (Aktuálně 2014). 

 

6.2. Stravování  

Strava v tomto hotelu je ve formě snídaňového bufetu hosté si ji mohou vychutnat v 

jídelně, nebo si ji nechat zabalit s sebou. Dále je možnost občerstvení v centru města, kde 

je několik restaurací vzdálené asi 100 m od hotelu.  

 V hotelu je k dispozici úschovna jízdních kol. Vcelém objektu je dostupné bezplatné Wi-

Fi. Hotel se nachází jen 250 metrů od radniční věže, Znojemského hradu a kostela svaté 

Kateřiny a to na ulici Klácelova 11/61. V pátek večer se v hotelu nabízí degustace vína. 

Parkovaní je zařízeno ve vedlejší ulici a je bez poplatku, v hotelu je možná úschova do 

trezoru. V hotelu se dá platit platebními kartami Master Kard, Maestro, Visa a American 

Express. Personál hotelu mluví v češtině, angličtině a němčině. Cena za noc pro 1 osobu je 

1000 Kč. Cena čtyř lůžkového pokoje činí 2250 Kč (Aktuálně 2014).  
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6.3. Doprava 

Nejpraktičtější je do Znojma doprava autem nebo zájezdovým autobusem ty lze zaparkovat 

na parkovištích, popřípadě u hotelu a do centra města se dá jít pěšky. Do vzdálenějšího 

okolí Znojma se opět dá přepravit autem či zájezdovým autobusem. Ve Znojmě se nachází 

autobusové a vlakové nádraží, pokud bychom se chtěli vydat do vzdálenějšího okolí, 

můžeme využít linkové autobusy nebo vlaky. K dopravě po městě lze využít také turistický 

vláček. 

6.4. Infocentra 

Znojemská beseda provozuje turistická informační centra na Obrokové ulici číslo 10 a na 

Masarykově náměstí číslo 22. Zajišťuje info o regionu, sportu, stravování, ubytování, 

kulturních, společenských a sportovních akcí v městě a mimo město. Otevírací doba centra 

je od listopadu do dubna pondělí až pátek od osmi do osmnácté hodiny a v sobotu od 

deváté do třinácté hodiny. V kvěnu, červnu, září, říjnu od pondělí do pátku od osmi do 

osmnácti. O víkendu od deváté do sedmnácté hodiny. V červenci, srpnu je otevřeno od 

pondělí do pátku od osmé hodiny do sedmé večerní hodiny. V sobotu od deváté hodiny do 

sedmé večerní hodiny a v neděli od desáté ranní do šesté hodiny večerní (Znojemská 

beseda 2014). 

Vlkova věž Informační centrum VOC ZNOJMO od dubna 2013 - VOC Znojmo 

představuje projekt s ochutnávkou vín ve věži s vyhlídkou. Je zde možnost degustace vín i 

jejich prodejem a s nabídkou velkého množství informačních materiálů o vinařství na 

Znojemsku. Informační centrum VOC ZNOJMO ve Vlkově věži je prvním stabilním 

místem, kde bude sdružení nabízet jak svá vína, tak informační materiály a doplňkový 

turistický a návštěvnický turistický program. K hlavním atrakcím patří pravidelné 

ochutnávky vín VOC ZNOJMO přímo na ochozu Vlkovy věže s krásným a málo známým 

výhledem na historické město Znojmo a jeho okolí (Znojemská beseda 2014). 

Informační centrum ve Vlkově věži ve Znojmě na ulici Kollárová se slavnostně otevřelo 5. 

dubna 2013 a návštěvníci ji mohou navštívit v měsici duben od pátku do neděle od 
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dvanácté hodiny do osmnácté hodiny. V květnu až do září je věž zpřístupněna od pondělí 

do čtvrtka od desáté do osmnácté hodiny, v pátek a sobotu od desáté hodiny až do osmé 

hodiny večerní, v neděli od desáté do třetí odpolední hodiny. V říjnu a o svátcích je 

otvírací doba od dvanácté do osmnácté hodiny (Znojemská beseda 2014). 

 

6.5. Jarní Znojemsko - památky, víno a příroda 

Stopy po tisícileté tradici pěstování vinné révy jsou na Znojemsku patrné na každém 

kroku. Znojmo a jeho okolí je kraj plný dobré nálady a dobrého vína, kde zapomenete 

na každodenní stres a starosti. Hlavní dominantou regionu je krásná příroda v NP 

Podyjí, mnoho památek, vinic, vinných sklípků a tradic. Zájezd je plánován na 

prodloužený víkend, v měsíci dubnu, kdy je celkem teplé a příznivé počasí, zajištěn 

vlastní dopravou pro skupinku čtyř osob. Náročnost zájezdu je mírná, každý den je 

prostor na odpočinek. Účastníci tohoto turistického programu budou mít možnost 

poznat nejzajímavější místa Znojemského kraje. Tento program je zaměřen na 

seznámení nejen s vínem, ale také s místy, kde se vína rodí a zrají. Zájezd je vhodný 

také pro aktivně založené osoby i rodiny s dětmi. První den zájezdu je zaměřen na 

procházku městem, věnuje se prohlídkám po památkách v centru města. Druhý den je 

určený k návštěvě vinicic a malovanému sklepu v Šatově. Poté je připraven vinařský 

kulturní program v domacím sklípku u pana Tomáše Lorence. V daném termínu se 

koná také Oblastní košt vín. Třetí den je věnován procházce v Národním parku Podyjí 

a odjezdu zpět domů.  

6.5.1. Itinerář 

1. den: Příjezd do města Znojma v ranních hodinách, ubytování v penzionu u císaře 

Zikmunda v centru města. Procházka městem za cílem prohlídky kulturních 

památek. Procházka začíná od Radniční věže přes Obrokovou ulici následně přes 

Masarykové náměstí k Vlkově věži, výstup na věž od 9 hodiny do 10 hod. Poté 
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zpět přes Masarykové náměstí na ulici Lazebnickou, odbočit do prava na ulici 

Antonínskou, rovně přes ulici Na kopečku a do leva Slepou ulicí až ke kostelu sv. 

Mikuláše. Následně okolo kostela k pivovaru a k Rotundě sv. Katěřiny, prohlídka 

Znojemského hradu prohlídka začíná od 11 hod do 12 hod. Poté občerstvení 

v restauraci Praha na ulici Pražská. Procházka městem. Prohlídka Znojemského 

podzemí v 14 hod a trvá do 15 hod. Vyhlídka z radniční věže na okolí od 16 hod do 

17 hod. Večeře, nocleh. 

2. den: Snídaně v penzionu v 8 hod. Přejezd do Šatova vinařské obce, jež je vzdálena 

7,7 km od Znojma. Sídlí zde Znovín Znojmo a.s. Málo vinařských obcí je tak 

proslulých, jako Šatov. V 10 hod Prohlídka vinice, nejproslulejší je vinice nazvaná 

Peklo pěstuje se zvláště Veltlýn zelený a Ryzlik rýnský. Ve 12 hod prohlídka 

mohutné lisovny, lisovny jsou zbudovány z nepálených cihel na kamenné 

podezdívce s kamenným ostěním. V 12:30 hod návštěva malovaného sklepa. Po 

prohlídce sklepa, přesun k areálu československého opevnění Šatov. Ve 14 hod 

občerstvení v místní hospůdce vzdálená pár metru od areálu československého 

opevnění. V 14:45 hod přejezd do Hnanic 0,5 km, kde se nachází vinice Šobes, kde 

je prostor k prohlídce vinice. V 16 hod přesun zpět do Šatova. Následné ubytování 

v domácím vinném sklípku, ve kterém následuje ubytování a volná zábava spojená 

s dobrým jídlem, vínem a muzikou.  

3. den: Snídaně. V 10 hod následuje přejezd do Znojma. Procházka po pěší trase v NP 

Podyjí. Ve 13 hod odjezd z města Znojmo ve směru Lechovice. Ve 12. 15 hod 

občerstvení v restauraci u Kroutílíku, prohlídka konírny, která je součástí areálu 

restaurace. Následuje návrat domů. Na konci vesnice Lechovice je možnost 

nakoupit certifikovaná, kvalitní vína u pana Weisse, který pořádá ve svém hotelu 

různá společenská, naučná, setkání, ve kterém je v hlavní roli víno.  
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6.5.2. Doprava a ubytování 

Dopravit se do Znojma je na každém účastníkovi, záleží na tom, z  jakého místa se do 

města přepravuje. Je možné se dopravit autobusem, vlakem, ale nejvhodnější je vlastním 

vozidlem. Ubytování je zařízeno v prověřených ubytovacích zařízeních a to v penzionu u 

císaře Zikmunda v centru města, ve vinném domácím sklípku v Šatově, který provozuje 

Lorencova rodina. 

6.5.3. Předběžná kalkulace  

Cena za vstupy, ubytování a za dopravu je přehledně shrnuta do třech tabulek. V první 

tabulce je přehled navštívených míst plus ceny jednotlivých vstupů. V druhé tabulce jsou 

uvedeny ceny za ubytování. Třetí tabulka uvádí cenu benzínu za celkově ujeté kilometry 

po trase Znojmo, Šatov, Hnanice, Šatov, Znojmo a Lechovice. 

 

Vstupy  Cena za osobu 

Znojemské podzemí 65 Kč 

Rotunda sv. Kateřiny  90 Kč 

Radniční věž 35 Kč 

Vlkova věž 30 Kč, s degustací vína 150 Kč 

Malovaný sklep 30 Kč 

Znojemský hrad 40 Kč 

Tabulka 1 : Vstupy 
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Ubytování Cena za osobu na jednu noc 

Penzion u císařě Zikmunda - Znojmo 500 Kč 

Privát Bohemia u Lorencových - Šatov 450 Kč 

Tabulka 2 : Ubytování 

 

 

Doprava Počet celkem najetých Km Cena 

Auto 37, 5 Km 79 Kč 

Tabulka 3 : Doprava 

6.5.4. Mapky k plánované trase 
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7. ZÁVĚR 

Během mé baklářské práce jsme se seznámili s městem Znojmo, které patří k nejstarším 

městům České republiky, svědčí o tom celá řada pamětihodností. Nejvýznamnější 

památkou města je rotunda sv. Kateřiny, která je přístupná veřejnosti, ale je jen málo kdy 

otevřená a to z důvodu sanačních praci proto jsem tuto památku navštívila jen zvenčí. 

Další dominantou města je Znojemské podzemí, jež se rozprostírá do 27 km dlouhých 

chodeb a sálů. Toto podzemí se začalo budovat na přelomu 14. a 15. století a sloužilo jako 

úkryt před krvelačnými útočníky v době napadení, nebo přímo obsazení města. Co mě 

nejvíce uchvátilo je to, že o podzemí neměl nikdo ani potuchy kromě místních obyvatel a 

neexistují žádně dokumenty o jeho výstavbě. Prohlídky v podzemí jsou spestřeny o 

adrenalinovou trasou a také tajemnou trasou, což je vynikající pro rodiny s dětmi a ty si 

odnesou nezapomenutelný zážitek.  Dále jsem se zabývala praktickými možnostmi 

turistiky je zde vytvořeno mnoho cyklotras, pěších zon. Na své si příjdou také milovníci 

krásné přírody a to procházkou v NP Podyjí. Mezi pozoruhodné místo patří malovaný 

sklep v Šatově.  Šatovu jsem věnovala celý den třídenního pobytu z důvodu, že se v obci 

nachází světová rarita Malovaný sklep. Malby ve sklepě vytvořil místní rodák Maxmilián 

Appeltauera, který přišel v první světové válce o ruku, vyryl a vyškrábal do pískových stěn 

řadu motivů naivního malířství v popředí mořské panny, krajinky a trpaslíku. Byla jsem 

překvapena, že sklep nebyl vytvořen za účelem následných prohlídek, ale pouze pro 

úschovu vína a klidné posezení s rodinou a přáteli Maximiliána. V Šatově se pořádá o 

Velikonocích Oblastní košt vín, spojený s dobrým jídlem, cimbálovkou a kvalitním vínem. 

Proto doporučuji v tomto období toto místo navštívit. V obci Hnanice vzdálené jen pár 

kilometrů od Šatova se nachází vinice Šobes, známá nejen kvalitou vinné révy, ale díky 

své mimořádné poloze, která vyvolává romantické pocity. Sama pocházím 

z Moravskoslezkého kraje, bydlím na jížní Moravě necelé dva roky, ale pořád v tomto 

regionu nacházím nádherné místa, které stojí za to je navštívit.  
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