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Anotace 

 Předložená bakalářská práce se zabývá technickými památkami a zajímavostmi na 

území Znojemska. Práce je rozdělena do čtyř částí. V první části je charakteristika oblasti 

Znojemska, ve druhé části jsou popsány jednotlivé technické památky, které se v oblasti 

nacházejí. Třetí část je tvořena technickými zajímavostmi ve Znojmě a také na Znojemsku. 

Čtvrtá část bakalářské práce obsahuje návrh trasy naučné exkurze určené pro Univerzitu 3. 

věku, který je zaměřen na poznání technických památek a zajímavostí v této oblasti.  

 

Klíčová slova: Znojemsko, technická památka, zajímavost, exkurze 

 

Annotation 

 Present bachelor thesis deals with technical monuments and attractions in a Znojmo 

region. Thesis is divided into four parts. In the first part is a characteristic of the Znojmo, 

the second section describes the individual technical monuments that are located in the 

area. The third part consists of technical interests in Znojmo and Znojmo region. The 

fourth part of bachelor thesis contains a proposal of a route of an educational excursion for 

University 3rd age, which is focused on knowledge of technical sights and attractions in 

this area. 

 

Key words: Znojmo Region, Technical Monument, Tourist Attraction, Excursion 
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ÚVOD 

 

Cestovní ruch patří od poloviny 20. století k nejrychleji se rozvíjejícím odvětvím 

světového hospodářství a tak není divu, že v moderní společnosti u nás i v zahraničí patří 

cestovní ruch mezi důležité složky hospodářství státu.  

Velmi bohatá historie naší země nechala na území našeho státu mnoho technických a 

historických památek a zajímavostí, které spoluutvářejí podobu dnešních měst, oblastí a 

celé České republiky. Technické památky se v minulosti netěšily takové oblibě jako 

památky historické, ale jejich popularita v posledních letech výrazně stoupá. Do dnešní 

doby se dochovala poměrně malá část technických památek, a přestože dnes již některé 

neexistují nebo se nachází v bídném, neudržovaném stavu, je zapotřebí zachovat ty, jež se 

zachovat dají nejen pro nás, ale i pro další generace.  

V současnosti se Znojemsko řadí mezi oblasti vyhledávané turisty a návštěvníky 

především kvůli historii a vinařství. O výskytu technických památek v oblasti mnoho lidí 

povědomí nemá a přitom jsou dokladem lidské činnosti, který poukazuje na znalosti a 

dovednosti předchozích generací. V uvedené bakalářské práci jde především o získání 

nových informací a rozšíření či ucelení již nabytých vědomostí o technických památkách 

nejen na Znojemsku. Cílem je také vypracování návrhu trasy exkurze, která je určena pro 

Univerzitu 3. věku.   
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1. CHARAKTERISTIKA OBLASTI 

 

 

Znojemsko je součástí Jihomoravského kraje. Centrem Znojemska je město Znojmo, 

nacházející se 55 km jihozápadně od Brna a 75 km severozápadně od Vídně. Výhodná 

poloha spolu s přírodními podmínkami byly hlavními důvody, proč byl prostor dnešního 

města osídlen již v 8. století. 

Staleté tradice vinařství, zemědělství a ovocnářství také svědčí o dlouhodobém 

osídlování zdejšího kraje. Právě díky mnoha staletím obývání této oblasti můžeme 

obdivovat krásy města, budov, podzemí, ochutnávat tradiční archivní vína nebo se nechat 

okouzlit krásami přírody v Národním parku Podyjí a jeho okolí. 

 

1.1. Geografická a geomorfologická stavba 

 

Z hlediska geomorfologie patří území okresu ke dvěma geomorfologickým celkům, 

jejichž rozhraní probíhá od Šatova přes Znojmo k Moravskému Krumlovu. Východní část 

okresu se řadí do geomorfologického celku Karpatské soustavy, kde jsou zastoupeny 

sedimentární horniny třetihorního moře. Proto jsou v této části nivní půdy a černozemě. 

Západní část okresu patří do geomorfologického celku Českého masivu a tvoří ji hlavně 

prvohorní krystalické horniny. Nachází se zde hnědozemě (Internet 1). 

 

1.2. Podoba Znojemska 

 

Svojí rozlohou 159 039 ha se tento okres, kde žije přibližně 113 tisíc obyvatel, řadí 

mezi největší okresy v České republice. Sousedními okresy jsou Brno-venkov, Třebíč, 

Jindřichův Hradec a Břeclav. Jižním sousedem Znojemska je Rakousko. Základní podobu 

získalo Znojemsko sloučením okr. Znojmo, Moravský Krumlov a části okresu Moravské 

Budějovice v roce 1961. Úpravou k 1. 1. 2007 dostalo Znojemsko svoji současnou podobu 

(Internet 1). 

 

1.3. Podnebí a vodstvo 

Nejvyšším místem okresu je, se svými 536 m. n. m., Býčí hora, zatímco nejnižší 
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místo se nachází na soutoku Dyje a Jevišovky, ve výšce 175 m. n. m. Řeka Dyje je 

nejvýznamnější řekou oblasti a celé území náleží do jejího povodí. Na Dyji byla v 

minulém století postavena Vranovská údolní nádrž a také Znojemská přehrada. 

Jak napovídá již název města Znojma, slovanský kořen znoj neboli pot, je podnebí 

v okresu suché a teplé. V dlouhodobém časovém normálu, v závislosti na nadmořské 

výšce, se pohybuje průměrná roční teplota v rozmezí 7 až 8,5°C. Srážky jsou ovlivňovány 

srážkovým stínem Českomoravské vrchoviny. Roční úhrn srážek se pohybuje v rozmezí 

300 – 550 mm (Internet 1). 

 

1.4. Z historie okresu 

Prostory, kde se město v dnešní době nachází, byly osidlovány již v prehistorické 

době. První písemná zmínka pochází z 11. století. Hradiště, které zde bývalo, chránilo 

obchodní cestu z Podunají do české kotliny. Kolem r. 1100 se centrum politické moci 

přesouvá z Hradiště na území dnešního Znojma. Ve 30. letech 12. století bylo osídlení 

povýšeno Přemyslem Otakarem I. na královské město. Na konci 17. století oblast zasáhla 

velká epidemie moru. V 18. a 19. století se město rozvíjí v důsledku budování císařských 

silnic a drah, čímž se zelinářství a především okurky ze Znojma staly známými i 

v zahraničí. V květnu 1945 přichází do oblasti Rudá armáda a dochází k vysídlení více než 

poloviny obyvatel okresu. Od roku 1948 jsou uzavřeny hranice s Rakouskem, což učinilo 

z regionu ryzí periferii československého státu (Internet 1). 

 

1.5. Demografie okresu 

Podle zpráv Českého statistického úřadu z 1. – 3. čtvrtletí  roku 2011, je rozloha 

Znojemského okresu 1 590 km2. Počet obcí v okrese činí 144, částí obcí je 170. Žije zde 

přes 113 tisíc obyvatel, z čehož je více než 57 tisíc žen. 

 Bylo zde 405 volných míst, uchazečů na 1 volné pracovní místo bylo 15,5, s mírou 

nezaměstnanosti 10,44 %.  Narodilo se více než 9 500 lidí a zemřelo přes 8 000 lidí. Více 

než 6 tisíc lidí se přistěhovalo a sňatků bylo uzavřeno přes 4 000 (Internet 1). 
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2. TECHNICKÉ PAMÁTKY NA ZNOJEMSKU 

 

Přestože je Znojemsko zemědělskou oblastí a neřadí se mezi významné oblasti 

průmyslu či těžby, nalezneme zde poměrně velké množství technických památek, 

zajímavostí i muzeí. Většina z nich se vztahuje právě k rozvoji zemědělství a vinařství na 

Znojemsku, ale také k železniční a silniční dopravě nebo třeba stavitelství. 

 

2.1. Památník Prokopa Diviše v Příměticích 

 Václav Prokop Diviš, vlastním jménem Václav Divíšek, se narodil 26. 3. 1698 

v Helvíkovicích u Žamberka, a byl z nejnižší sociální skupiny. Po smrti otce se dostal do 

jezuitské latinské školy ve Znojmě, kde bezplatně studoval v premonstrátském klášteře, 

který byl v té době nejbohatším a nejpočetnějším v našich zemích. V tomto klášteře, po 

složení řeholního slibu, přijal jméno Prokop. Poté zde studoval také filozofii a dokonce se 

stal doktorem teologie na univerzitě v Salcburgu. V letech 1736-41 a 1745-65 byl 

správcem fary v Příměticích. 

 Proslulost získal Diviš sestrojením přístroje Denis d‘Or, o který projevil zájem sám 

pruský princ. Byl to skříňový strunný nástroj, který uměl simulovat zvuky různých 

hudebních nástrojů. Experimentoval s elektřinou, pravděpodobně aby zjistil podstatu 

blesku. Divišovy pokusy byly předváděny také v přítomnosti císařovny Marie Terezie 

s manželem. V Příměticích postavil 15. června 1754 první uzemněný bleskosvod, tzv. 

meteorologický stroj, a to o čtyři roky dříve než jej postavil Benjamin Franklin. 

 „Bleskosvod se skládal ze dvou horizontálních železných tyčí sestavených do kříže, 

usazeného na vertikální ose. Každé rameno křížila další tyč. Ramena i tyče končily 

krabičkami, třináctá krabička byla umístěna na vertikální ose. V krabičkách byly železné 

piliny a tři řady otvorů s hřebíky dotýkajících se dna. Bleskosvod měl navíc tři plechová 

křídla pro určování směru větru. Celá konstrukce byla upevněna k zemi hluboko 

zakotvenými železnými řetězy“.1 

Diviš trosky svého bleskosvodu věnoval klášteru v Louce, které se pak dostaly do 

Znojemského Jihomoravského muzea, a podrobný popis svého bleskosvodu sepsal 

                                                 
1
LESNÁ, E., WAGNEROVÁ, A., VOLHEJNOVÁ, V., et al. Osobnosti českých dějin 436 nejvýznamnějších 
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v pojednání Descriptio machinae meteorologicae. 

Prokop Diviš zemřel v roce 1767. Ve stejném roce vznikla Vlastenecká hospodářská 

společnost. Tato společnost neuznala Divišův bleskosvod za hodný pozornosti, a tak se 

stavěly bleskosvody podle návrhu Franklina. První byl postaven roku 1775 v Měšicích u 

Prahy. 

 Památník Prokopa Diviše se nachází v Příměticích, v dnešní okrajové čtvrti města 

Znojma, v ulici Prokopa Diviše (obrázek 1,2). Památník spadá do správy Jihomoravského 

muzea ve Znojmě. Byl postaven podle návrhu brněnského architekta Bohuslava Fuchse a 

poprvé byl otevřen 28. června 1936. Vedle památníku stojí replika bleskosvodu, která byla 

zkonstruována v učňovské škole brněnské Zbrojovky, podle plánu Dr. Ing. Vladimíra 

Sacha, který jej vyhotovil podle Divišova dobového popisu. Exponáty, které lze v muzeu 

vidět, dokumentují jak život a dílo Prokopa Diviše, tak i oslavy jeho výročí v letech 1898 

až 1998. Původní busta P. Diviše, kterou zhotovil prof. Vincenc Makovský v roce 1936, 

byla nahrazena litinovou kopií v roce 1948. O padesát let později pak byla restaurována 

Technickým muzeem v Brně.  

 

Obrázek 1: Památník P. Diviše (Internet 13) 
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V letošním roce bude mít památník den otevřených dveří 8. 6. 2012. Aktuální 

otvírací dobu památníku lze nalézt na internetových stránkách www.znojmuz.cz 

(Hlušičková 2001, Lesná 2007, Internet 2). 

 

Obrázek 2: Výřez mapy, poloha památníku P. Diviše (Internet 14) 

 

 

2.2. Větrný mlýn v Lesné 

Zhruba 15 km severozápadně od Znojma se nachází obec Lesná, do r. 1946 

Liliendorf. Na začátku této obce, kousek od cesty vedoucí ze Znojma do Vranova nad Dyjí, 

se nachází větrný mlýn holandského typu, který je vidět při příjezdu do obce směrem od 

Znojma. 

Název je odvozen od mlýnů holandského typu, které jsou typické hlavně pro 

nizozemskou provincii Holland, proto je nazýváme holandské. Mají věžovou formu 

s tvarem válce či kužele. Jejich stěny jsou většinou šikmé nebo svislé. Na horní část stavby 

se nasadila kuželová střecha, která se mohla otáčet společně s větrným kolem ve směru 

větru. 

V obci Lesná se jedná o zděnou třípodlažní budovu kuželovitého tvaru, která byla 

postavena roku 1862 z lomového kamene, a kterou pokrývá hladká bílá fasáda. Mlýn byl 

postaven zednickým mistrem Franzem Czernym z Lesné, který jej postavil pro svoji dceru 

http://www.znojmuz.cz/
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Jenovéfu a jejího manžela, který byl synem mlynáře z dolnorakouského Retzu. Právě 

v Retzu pracoval Czerny v roce 1850 na stavbě podobného větrného mlýna. 

Průměr mlýna v Lesné je v dolní části 10,4 m, v horní 7,8 m a jeho výška dosahuje 

11,5 m. Vysoká kuželová střecha byla původně šindelová, ale nyní je plechová, a na její 

špici je umístěna železná plastika kohouta. Větrné kolo s prohnutými křídly dnes 

nefunguje. 

Prudkému rozvoji techniky mlýn nemohl konkurovat, proto byl v roce 1908 částečně 

přestavěn na kolářskou dílnu, kterou byl do roku 1930.  O tři roky později jej majitel 

přestavěl na letní byt. Když byla po válce obec přejmenována z Liliendorfu na Lesnou, 

znamenalo to pro mlýn zlé časy. Roku 1947 už nezbylo nic z původního zařízení a po 

vybudování blízké železné opony se stal mlýn vojenskou hláskou, kterou byl do roku 1964. 

Poté byla správa mlýna předána jednotnému zemědělskému družstvu v Lesné, a tak se stal 

skladem obilovin a přípravnou krmiva. 

V 90. letech 20. století se našla skupina lidí, která se rozhodla mlýn zachránit před 

totální destrukcí. V roce 1987 byla dokončena jeho rekonstrukce, za účelem zřízení 

restaurace, a mlýn získal svoji dnešní podobu. Venkovní schodiště, které původně vzniklo 

pro vstup do letního bytu po ukončení činnosti mlýna, bylo zrušeno. Původní větrné kolo 

se čtyřmi křídly bylo nahrazeno nefungující atrapou a na jihozápadě byla přistavena část 

restaurace (obrázek 3), (Hlušičková 2002, Internet 2). 

 

Obrázek 3: Větrný mlýn v Lesné (Internet 5) 
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Nyní je z mlýna restaurace Větrný mlýn v Lesné. Rodina, která restauraci vlastní, se 

snaží navázat na odkaz Franze Czerného. V restauraci si návštěvníci pochutnají na denním 

menu i místních specialitách. Je zde nekuřácký salón, bezbariérový vstup a v létě posezení 

na terase. V prvním patře je salónek na rodinné oslavy nebo malé svatby. 

Vzhledem k tomu, že mlýn funguje jako restaurace, nejsou zde žádné prohlídkové 

trasy. Otevírací doba restaurace je uzpůsobena počasí. Restaurace bývá většinou otevřena 

od dubna do září a otevírací doba je od 11.00 do 20.00 hod. každý den, vyjímaje pondělí. 

Informace o aktuální otevírací době lze nalézt na stránkách www.vetrnymlyn.cz 

(Hlušičková 2002, Internet 3). 

 

Obrázek 4: Výřez mapy, poloha mlýnu v Lesné (Internet 16) 

 

2.3. Vodní mlýn ve Slupi 

 Vodní mlýn ve Slupi je národní kulturní památka, která spadá do správy 

Technického muzea v Brně. Nachází se na severním okraji obce Slup, nazývané ve 

středověku jako Čule, asi 15 km jihovýchodně od Znojma. 

 Původně byl mlýn pravděpodobně gotickou stavbou, ale na počátku 17. století byl 

přestavěn do pozdně renesančního stylu. Následující menší úpravy na celkový vzhled 

mlýna neměly větší vliv. Jedná se o rozlehlou honosnou stavbu, která více než mlýn 

http://www.vetrnymlyn.cz/
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připomíná zámeček. Dnes můžeme mlýn obdivovat jako ojedinělou renesanční památku 

(obrázek 5). 

Vodní mlýn ve Slupi je odedávna spojen s vývojem jaroslavicko-krhovického 

vodního náhonu. Tento náhon pomáhal, po celá staletí, utvářet vodní poměry na povodí 

Dyje, byl zdrojem k napájení rybníků a pohonné síly nejen pro mlýn ve Slupi. Poháněl také 

mlýn v Oleksovičkách, Micmanicích a Neslovicích. 

 První zmínka o vesnici, kde se mlýn nachází, je z roku 1228, ale první doložená 

zpráva o mlynáři pochází z listiny slupské vrchnosti z roku 1512. V 16. a 18. století patřil 

mlýn k největším na Moravě, ale spolu se vsí putoval od jedněch majitelů k druhým. 

Teprve na začátku 19. století se dostal do vlastnictví mlynářských rodů, čímž se stal 

svobodným statkem, kterým byl do roku 1945. O rok později se mlýn dostal do rukou 

majitelů, kteří jej v roce 1970 darovali československému státu. Už od roku 1953 spadal 

mlýn do památkové údržby kraje, ale až díky převzetí mlýna do správy Technického 

muzea v Brně se mlýnu dostalo té správné pozornosti. Muzeum provedlo stavební úpravy a 

několik rekonstrukcí v interiéru, díky kterým zde mohlo vybudovat expozici mlynářské 

techniky od pravěku až po 20. století, která byla otevřena v červnu 2009. V místech, kde 

v minulosti bývaly obytné prostory, jsou nyní vystaveny dokumenty o vývoji mlynářské a 

mlecí techniky. Tato expozice získala v roce svého otevření 1. místo ocenění Gloria 

musealis, jako Muzejní počin roku 2009. 

 

Obrázek 5: Vodní mlýn ve Slupi (foto autor, 2012) 

 Přímo v mlýnici mohou návštěvníci spatřit čtyři technologické celky, které jsou 
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kompletní, plně funkční, a které reprezentují techniku našich vodních mlýnů v minulých 

stoletích. Je zde České složení dokumentující jednoduchou mlecí techniku, Válcové 

mlýnské složení-periodické, Amerikánské mlýnské složení a Kašnik, což je složení k mletí 

prosa. Všechna čtyři mlýnská složení jsou předváděna v ukázkovém provozu a lze na nich 

spatřit celý proces mletí obilí. 

 Každoročně se, za spoluúčasti Technického muzea v Brně, v měsíci září konají před 

mlýnem Slavnosti chleba, kde se setkávají folklorní soubory spolu s tradičními lidovými 

řemesly. Tato slavnost se poprvé konala v roce 2005 a vznikla, aby pomohla zvýšit 

návštěvnost Vodního mlýna ve Slupi. Otevřeno je zde od 9.00 do 17.00 hod. od dubna do 

října, od úterý do neděle a také ve svátky. Otevírací dobu a další informace o mlýně a obci 

lze nalézt na stránkách www.slup.cz (Knapek 2002, Mazáč 2003, Novotná 2008, Internet 

5). 

 

Obrázek 6: Výřez mapy, poloha mlýnu ve Slupi (Internet 17) 

 

 

 

2.4. Křížový sklep v Příměticích 

http://www.slup.cz/
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 Přímětice jsou jednou z okrajových čtvrtí města Znojma, která se nachází asi 3,5 

km severozápadně od Znojma, a první zmínka o této vsi pochází z roku 1220, kdy se stala 

majetkem Louckého kláštera. Uprostřed staré části této obce se nachází Křížový sklep 

(obrázek 8).   

 Křížový sklep nechali vystavět, v letech 1740 až 1756, na vlastní náklady znojemští 

jezuité, kterým v té době patřila větší část Přímětic, jako jednopatrovou budovu se sklepem 

v suterénu. Velkokapacitní barokní sklep má trojitou cihelnou klenbu a půdorys ve tvaru 

kříže. Délka hlavní chodby kříže je 110 metrů, příčná chodba má 56 metrů a šířka chodeb 

je 8,4 m. Obě chodby jsou zastropeny valenou klenbou, která dosahuje výšky 9 metrů. Na 

místě, kde se ramena kříží, se nachází vyklenutá kopule, která je vysoká 10,8 m. 20 000 

věder vína byla maximální kapacita sklepa (obrázek 7). Díky svým rozměrům se řadí mezi 

největší vinné sklepy na světě. 

 Mezi jednotlivými plášti klenby jsou vzduchové mezery o velikosti 100 mm a také 

větrací kanály pod podlahou a podél zdí. Mezery spolu s kanály zajišťují ve sklepě 

optimální klima a navíc je tak stavba chráněna nejen před vlhkostí, ale i před spodní 

vodou. Stěny a stropy jsou pokryty silnou vrstvou sklepní plísně Rhacodium cellarae. Tato 

ušlechtilá plíseň dokonale reguluje vlhkost ve sklepě, takže zde není zapotřebí žádného 

klimatizačního zařízení. Raritou je především „jezuitský telefon“. Pokud potichu promluví 

člověk do zdi, jeho hlas se přenese po klenbě až na druhou stranu chodby. 

 

 

Obrázek 7: Křížový sklep v Příměticích - panoramatická fotka (18) 

 

 Poté co byl jezuitský řád zrušen, se sklep dostal do vlastnictví hrabat z rodu Ugartů, 

Frasso a Frasso-Dentice. V roce 1908 se sudovina i víno rozprodalo a vinný sklep byl 

zrušen. Obnoven byl až v roce 1933 a o čtyři roky později zde začalo hospodařit Vinařské 

družstvo v Bzenci. 
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 V dnešní době sklep využívá Znovín Znojmo a zpracovává zde vína bílých odrůd, 

která zrají nejen v tradičních akátových a dubových sudech, ale také v nerezových tancích. 

V prostorách sklepa bývá uloženo 50 000 – 1 200 000 litrů vína. Vinařství Znovín Znojmo 

zde provádí prohlídky spojené s ochutnávkami a dokonce se zde konají i koncerty, protože 

akustika ve sklepě je skvělá a chválil si ji i dirigent Rafael Kubelík. 

 Křížový sklep si lze prohlédnout v období ledna až srpna na základě dohody se 

sklepmistrem. Objednané skupiny čítající nad 20 os. mohou přijít v pracovní dny od 7.00 

do 14.00 hod. Prohlídka také obsahuje ochutnávku šesti vzorků vín. Kontakt na pracovníky 

Křížového sklepa lze najít na internetových stránkách www.znovin.cz (Hlušičková 2003, 

Kacetl 2008, Mazáč 2003, Internet 4). 

 

 

Obrázek 8: Výřez mapy, poloha Křížového sklepa (Internet 19) 

 

2.5. Znojemské podzemí 

 Znojemské podzemí se řadí mezi unikátní památky u nás, ale i ve střední Evropě, a 

můžeme je nalézt pod městem Znojmem, které vzniklo nad řekou Dyjí na skalnatém 

ostrohu. Roku 1226, kdy se sloučily čtyři tržní osady, bylo Znojmo povýšeno králem 

Přemyslem Otakarem I. na město královské, a tak se začalo rozvíjet nejvýznamnější město 

na jižní hranici Moravy. 

http://www.znovin.cz/
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 Středověké Znojmo bylo uzavřené téměř nedobytnými hradbami a rozkládalo se na 

ploše asi 40 hektarů. Bohatství města spočívalo v jeho poloze. Město leží ve významné 

zemědělské oblasti, která zaručovala úrodnost zemědělských produktů a chutného vína a 

také bylo význačným obchodním střediskem, protože leželo na velmi důležité obchodní 

cestě. Spolu s vývojem města docházelo k výstavbě dalších kamenných budov, ke kterým 

patřily i podzemní prostory, jež pravděpodobně sloužily k hospodářským účelům nebo 

ukládání zboží.   

Podzemní prostory dnes můžeme popsat jako systém podzemích chodeb a sklepů 

(obrázek 16, příloha 1). Tento systém dosahuje délky téměř 27 km a místy má dokonce až 

čtyři patra. Podle letopočtů, které byly v podzemí nalezeny, dnes předpokládáme, že se 

chodby začaly budovat na přelomu 14. a 15. století, původně jen pod historickým jádrem 

města, tedy na ploše asi 40 hektarů. 

Na budování se používaly dostupné prostředky úměrné středověké technice, 

například mlátek, lopata, sekáč, nebo špičák, a také prostředky na vynášení vyrubaného 

materiálu, například kožené vaky. Odtěženého materiálu, kterým byla pevná tvrdá skála, na 

které se město rozkládalo, bylo asi 50 tisíc m
3
. Dá se předpokládat, že část vytěženého 

materiálu bylo použito na dobudování a opravy městských hradeb. Na stavbě se nepodíleli 

jen městští dělníci, nádeníci a čeleď. Jeden z nálezů dokazuje, že na stavbě pracovali také 

jihlavští havíři, kteří byli ve středověku považováni za odborníky na horní díla. Zachovaný 

havířský znak - zkřížený mlátek a kladivo, lze nalézt v jedné z chodeb, které jsou v jižní 

části Znojma.   

 Tvrdá pevná skála nebyla právě ideální na dobývání, proto dělníci v čele chodby 

zapalovali dobře hořící smolná dřeva. Tato dřeva rozpálila horninu, kterou pak polévali 

proudem vody. Jednoduchá avšak účinná technika způsobila rozpukání horniny, která se 

díky tomu snadněji dobývala. 

V dobách, kdy bylo Znojmo součástí řetězu hraničních pevností, měly chodby 

důležitou roli pevnostního systému města a to nejen ve středověku, ale i v období válek, 

čemuž nasvědčuje nepřehledný spletitý systém chodeb v horizontálním i vertikálním 

směru.  Avšak v městské kronice ani v žádném archívu nejsou plány chodeb znojemského 

podzemí dochovány. Pravděpodobně si měšťané hlídali svůj obranný systém a plán chodeb 

měli k dispozici pouze vybrané osoby městské správy. 
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 Jednou ze zajímavostí podzemí je cirkulace zdejších podzemních vod. Většina jich 

přitéká puklinami ve skalách. Celá řada studní v podzemí jímala podzemní vodu a byla 

spojena s jezuitským vodovodem, který zásoboval Znojmo i ve zlých dobách pitnou vodou. 

Systém hlavního tahu spolu s vedlejšími větvemi zasahuje do městských čtvrtí. 

Druhou z podzemních zajímavostí je rozlehlý dvoulodní sál, který je zaklenutý 

lomovým kamenem do středních pilířů, a který se nachází pod bývalou budovou radnice. 

Předpokládá se, že zde ve středověku byla mučírna s kobkami. 

 V 70. letech 20. století byl, hlavně kvůli zanesení prostor po válce a kvůli narušení 

odvodňovacího systému, zahájen nejen rozsáhlý průzkum, ale také sanace podzemí. Dnes 

se vstupuje do podzemních prostor z nádvoří domu č. 2, jež se nachází na Slepičím trhu 

(obrázek 9). 

 Prohlídka podzemních chodeb je spojena s výkladem o vzniku, historii a dalším 

vývojem podzemí. V roce 2009 bylo provedeno rozšíření prohlídkového okruhu o expozici 

Tajemné podzemí, v níž návštěvníci mohou zhlédnout alchymistickou dílnu, ukázku 

vězeňských kobek, netopýry a oživlé skály. Navíc je zde, v červenci a v srpnu, stánek 

Znovínu Znojmo, takže návštěvníci mohou spojit prohlídku s ochutnávkou vína. Podzemí 

je otevřeno celoročně, květen-září 9-17 hod., červenec-srpen 9-18 hod., říjen-duben od 

pondělí do soboty v 10-17 hod. a v neděli 13-16 hod. Poslední prohlídka začíná vždy 

hodinu před koncem provozní doby. Informace o otvírací době a o podzemí lze nalézt na 

stránkách www.znojmocity.cz (Kacetl 2008, Internet 8). 

http://www.znojmocity.cz/
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Obrázek 9: Vchod do Znojemského podzemí (foto autor, 2012) 

 

 

 

Obrázek 10: Výřez mapy, poloha vstupu do znojemského podzemí (Internet 20) 

 

2.6. Vodní dílo Vranov nad Dyjí 

 Vranov nad Dyjí se nachází asi 22 km západně od Znojma na řece Dyji. První 

zmínka o Vranově pochází z Kosmovy kroniky a vztahuje se k roku 1100. V kronice je 
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zmiňován hrad Vranov, se kterým je spojen vznik a vývoj Vranova jako obce. 

 Podyjí bylo odedávna sužováno jak záplavami, tak i suchem. Není divu, že se už od 

roku 1712 uvažovalo o úpravě středního a dolního toku na Dyji, ale až o dvě stě let později 

doporučila výstavbu nádrží na horní Dyji moravská zemská regulační komise. Od roku 

1912 se tedy začalo počítat také s výstavbou přehrady u Vranova. Nicméně k vydání 

povolení ke stavbě 55 m vysoké kamenné přehrady došlo až v roce 1929. Práce byly kvůli 

válce přerušeny a v roce 1930 byl schválen přepracovaný projekt tížné přehrady z litého 

betonu. Hlavním úkolem přehrady bylo zachycení velkých vod, zlepšení průtoků 

v suchých obdobích a využití vody k získání elektřiny. 

Vodní dílo se nachází v těsné blízkosti severního okraje obce Vranov nad Dyjí a je 

postaveno v údolí řeky Dyje, v katastru obcí: Vranov, Onšov a Štítary. Stavba byla 

realizována třemi akciovými společnostmi: Českomoravská stavební, Lanna, Pittel a 

Brausewetter, pod vedením Ing. L. Mika, v letech 1930 až 1934 (obrázek 11). 

 

Obrázek 11: Hráz Vranovské přehrady-přepad hráze při velké vodě v r. 2006 (Internet 21) 

 

V roce 1933 bylo zahájeno nadržování vody a o rok později bylo dílo uvedeno do 

provozu. Vodní dílo se skládá z údolní přehrady a z vodní elektrárny Vranov. Po přehrazení 

vzniklo 30 km dlouhé jezero, které zasahuje až pod hrad Bítov a do údolí Želetavky. 

Přehrada má šest normálních, osm přepadových, dva funkční a dva okrajové bloky. 

V hrázi jsou tři podélné revizní chodby, které jsou mezi sebou propojeny šachtami. 
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Základové výpusťové zařízení je tvořeno 4mi potrubími s průměrem 1 800 mm, 

opatřenými Stoneyovými stavidly jako rychlouzávěry na návodní straně. Naopak na 

vzdušné straně jsou regulovatelné rozstřikovací, válcové a Jonsonovy uzávěry. Technická a 

stavební data vodního díla jsou uvedeny v tabulce č. 1, nákres hráze vodního díla je 

v příloze jedna, obrázek 2. 

Uvnitř vodní elektrárny Vranov jsou tři turbosoustrojí - Francisovy turbíny, které 

ročně vyrobí průměrně 30 mil. kWh. TG 3 a TG 2, které najely do sítě v roce 1934 a 

jejichž rekonstrukce pro automatické najíždění a odstavení byly provedeny v letech 2002-

2003. TG 1 najelo do provozu až v roce 1948 a jeho rekonstrukce byla provedena v roce 

1999. Celková rekonstrukce, která spočívala v postupné rekonstrukci a modernizaci, 

probíhala v letech 1999-2003 a u všech turbín byly vyměněny čepy, těsnění, táhla, 

spojovací materiál, atd. V příloze 1 se nachází obrázek 2, na němž je zobrazen průřez 

hráze. Technické údaje strojního výrobního zařízení vodní elektrárny jsou uvedeny 

v tabulce č. 2. 

 

Tabulka 1: Technická a stavební data vodního díla Vranov 

Hydrologická data množství jednotka 

plocha povodí 2 221,30 km
2
 

průměrný průtok 9,87 m
3
/s 

průměrná roční teplota vody 6 °C 

průměrné průtočné množství vody za rok 3,342 mil. m
3
 

Údolní přehrada     

výška 59 m 

délka přehradní zdi v koruně včetně předmostí 293 m 

maximální délka záplavy 32 km 

zatopená plocha 720 ha 

celkový objem nádrže 133 mil. m
3
 

maximální kapacita přelivů 420 m
3
/s 

max. průtok spodních výpustí válcových 90 m
3
/s 

max. průtok spodních výpustí Jonsohn 90 m
3
/s 

max. průtok elektrárenskými potrubími 17 m
3
/s 
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Tabulka 2: Technické parametry elektrárny Vranov 

Generátory  

výrobce Škoda Plzeň 

typ HB 7450/20 

výkon 7000 kVA, 6,3MW 

max. proud 612 A 

Turbíny  

výrobce ČKD Blansko 

typ F 30 H 

spád 42,5 m 

max. průtok 16 m
3
/s 

max. výkon 6280 kW 

 

Vranovská přehradní nádrž je největší vodní nádrž na Dyji a svého času byla tato 

údolní přehrada největší v bývalém Československu. Řadí se k tradičním rekreačním 

oblastem, jež bývá právem nazývána Moravským jadranem. Přímo na přehradě a po jejím 

obvodu je možno využít vyhlídkových plaveb, ubytování, restaurací, sportovních hřišť či 

tobogánu. V okolí lze navštívit také několik hradů, zámků, zřícenin a krásných vyhlídek. 

 Od léta roku 2011 je pro veřejnost otevřeno Informační centrum, které slouží jako 

technický stánek, podává informace o historii a výrobě elektrárny a také zajišťuje 

prohlídky v technologických prostorách elektrárny. Informační centrum provádí i 

prohlídky elektrárny vždy v sobotu a v neděli v 13.00 a 15.00 hod. Tyto prohlídky jsou 

určeny pro jednotlivce. Prohlídky pro skupiny jsou na základě poptávkového formuláře a 

pouze po předchozí telefonické domluvě možné i v jiných hodinách, prohlídky podle 

stránek www.eon.cz/vranov (Josef 1999, Matějíček 2006, Štefáček 2010, Internet 6). 

http://www.eon.cz/vranov
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Obrázek 12: Výřez mapy, poloha hráze Vranovské přehrady (Internet 22) 

 

 

2.7. Přehrada Jevišovice 

 Město Jevišovice leží na řece Jevišovce, asi 16 km severozápadně od Znojma. 

Okolí Jevišovic bylo osídleno již od pradávna a první písemná zmínka o Jevišovicích 

pochází z roku 1289. V pozdější době bylo toto město centrem husitství na jihozápadě 

Moravy.  V roce 1990 bylo centrum města vyhlášeno památkovou zónou. 

 Vodní dílo Jevišovice leží na říčce Jevišovce. Řadí se mezi nejstarší přehrady 

v Evropě, a byla první zděnou přehradou na Moravě. Stavba začala v roce 1894 a pracovali 

na ní italští inženýři a dělníci, z nichž se někteří usadili v Jevišovicích. Uvedení do 

provozu proběhlo v roce 1896, i když závěrečný kámen byl položen až 30. října 1897. 

Původní myšlenkou byla prázdná nádrž, která by sloužila k zadržování abnormálních vod, 

ale dnes slouží také k odběrům vody, zvyšování nízkých průtoků, rybářství, bruslení a 

rekreaci. Roční návštěvnost přehrady se pohybuje okolo 20 tisíc (obrázek 13). 

Podle projektu z roku 1891 měla stát výstavba 121 tisíc zlatých, ale nakonec byl 

stavební náklad překročen o 66 000 zlatých. Geologický průzkum, prováděný před 

počátkem stavby, byl omezen na kopané sondy na povrchu skály, proto docházelo při 
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stavbě k překvapením, v jejichž důsledku se stavba přehrady posunula proti vodě o 130 m. 

Přehrada v Jevišovicích je tížná, zděná z lomového kamene (žuly a ruly). Technické 

parametry a hydrologické údaje vodního díla jsou uvedeny v tabulce č. 3. 

 

Tabulka 3: Hydrologické údaje a technické parametry Jevišovické přehrady 

Hydrologické údaje množství jednotka 

plocha povodí 140,17 km
2
 

průměrný průtok 0,251 m
3
/s 

celkový objem nádrže 0,65 mil. m
3
 

Technické parametry   

výška nad dnem 13,8 m 

výška nad základy 25 m 

délka v koruně 122 m 

šířka v patě 16,3 m 

 

Tři průchodné štoly, které jsou vyzděné z kvádrů, slouží jako spodní výpusti, které se 

uzavírají plochými litinovými stavidly na návodní straně. V roce 1967 probíhala 

rekonstrukce, při které byl ruční pohon zrušen a nahrazen elektrickým. V letech 1966-1977 

byly provedeny tři výzkumy, které konstatovaly, že stabilita přehrady nevyhovuje normám, 

a proto na základě inženýrsko-geologického průzkumu byla navržena opatření, například: 

zakotvení přehrady do podloží předpjatými kabely nebo injekční clona na návodní straně, 

atd. 

 

Obrázek 13: Přehrada Jevišovice (Internet 23) 
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O půl století později vznikla další významná vodní díla na Znojemsku, čímž vznikl 

znojemský vodohospodářský uzel, do kterého byla zapojena také přehrada v Jevišovicích. 

Soustava vodních děl byla zbudována především za účelem dodávky pitné vody, závlahové 

vody a na využití vodní energie. I když úloha Jevišovické nádrže není tak významná, jako 

u ostatních vodních děl v soustavě, pomáhá cukrovaru v Hrušovanech při nárazové potřebě 

vody, a také při snížení povodní v oblasti. 

 

Obrázek 14: Výřez mapy, poloha přehrady Jevišovice (Internet 24) 

 

V současnosti probíhá plánované vyčištění a odbahnění nádrže v podobě odtěžení 

sedimentu, rekonstrukce břehu a vyspravení objektů, revitalizace toku a vodní tůně. 

V plánu je také propagace přehrady jako technické památky a také lepší zpřístupnění 

turistům pomocí vybudování infrastruktury okolo přehrady, vytvoření cyklotrasy, zázemí 

pro návštěvníky a vybudování penzionů. V okolí přehrady by se měl v budoucnu vytvořit 

biokoridor, jenž by zobrazil jedinečnost zdejší lokality. 

Na přehradě není žádné informační turistické centrum, jak tomu je na přehradě 

vranovské, ale uprostřed obce v historické sýpce se nachází informační středisko, kde lze 

získat o přehradě, Jevišovicích a okolí další informace. Ve středisku je otevřeno v pondělí, 

středu a pátek od 8.00 do 14.00 hod. V úterky a čtvrtky je provozní doba dopoledne od 

8.00 do 11.30 a odpoledne od 12.30 do 18.00 hod. Více informací o Informačním centru se 

nachází na stránkách www.jevisovice.cz (Hlušičková 2002, Matějíček 2006, Internet 7). 

http://www.jevisovice.cz/
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2.8. Železniční viadukt přes údolí Dyje 

Železniční most, který překračuje údolí řeky Dyje, se nachází na železniční trati 

Vídeň – Znojmo – Praha, asi 300 metrů od železniční stanice Znojmo. Most dominuje 

panoramatu Znojma při pohledu od jihu. 

 Postavila jej společnost Rakouské severozápadní dráhy v roce 1871, na trati Vídeň -

Šatov – Kolín, jejíž hlavní ambicí bylo zhotovení co nejkratší železniční tratě mezi Vídní  

a Berlínem. Projektantem této stavby byl J. Brik. „Šatovský“ viadukt stojí nad 

rozevírajícím se údolím řeky Dyje mezi Znojmem a Kraví horou. Přemostění získalo 

podobu železné nýtované konstrukce, která byla ukotvena na dvou krajních pilířích 

v náspech na údolních svazích a kterou ze dna podepírají tři kamenné sloupy (obrázek 15), 

(obrázek 13 příloha 1). Stavební kámen na stavbu mostu pochází z kamenolomu ve Vlčí 

rokli, kousek za obcí Hradiště, která je nedaleko Znojma. Délka přemostění činí 220 m a 

nejvyšší místo mostu je 48 m vysoko. 

 První vlak přejel po mostu 1. listopadu 1871, ale největší éru rozmachu dráha zažila 

v letech 1871 až 1914, kdy přes most projelo denně asi čtyřicet vlakových souprav, z nichž 

některé spoje jely z Vídně do Berlína a zpět. Ani 2. světová válka, ani železná opona 

nebyly důvodem, proč by se měl provoz na dráze a mostě přerušit. 

 Po sto letech fungování dráhy už mostová konstrukce dosloužila, a tak byla v srpnu 

1992 nahrazena provizoriem. V roce 2009 bylo provizorium odstraněno a přemostění 

nahrazeno novým, které zahrnuje i elektrifikaci, která byla provedena na celé trase mezi 

Šatovem a Znojmem, a navazuje tak na elektrifikaci z Rakouska. 

Tento železniční viadukt je nejvyšším železničním mostem na jižní Moravě a dodnes 

poskytuje cestujícím, kteří přijíždějí ve směru od Vídně, úžasný pohled na město. Naopak 

na viadukt je úžasný pohled z okolních kopců i z údolí řeky Dyje (Hlušičková 2004, Josef 

1999, Kacetl 2008). 
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Obrázek 15: Železniční viadukt přes údolí Dyje (foto autor) 

 

  

 

Obrázek 16: Výřez mapy, umístění železničního viaduktu přes údolí Dyje (Internet 26) 
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3. TECHNICKÉ ZAJÍMAVOSTI NA ZNOJEMSKU 

 

Na Znojemsku existuje také spousta menších technických památek, kulturních 

památek či zajímavostí, které lze nalézt přímo ve městě nebo v různých částech 

znojemského okresu. Mezi nimi lze nalézt mosty, jezy, větrné turbíny, mlýny, sklepy, kašny 

a další. Některé se do dnešní doby dochovaly v dobrém stavu, jiné jsou poškozené, 

zdevastované nebo již neexistují. 

Znojmo je historicky třetí nejdůležitější město na Moravě, proto se v dnešní době 

může chlubit velkým množstvím „pokladů“ architektonických, technických či historických 

na území města a v celém okrese. 

 

3.1. Technické zajímavosti ve Znojmě 

 

3.1.1. Radniční věž 

 Ikona Znojma nebo také štíhlá královna středověkého města, to je znojemská 

radniční věž. Zhotovení této věže si objednali zdejší konšelové a byla postavena 

kamenickým mistrem Mikulášem ze Sedlešovic, v letech 1445-1448. V minulosti 

fungovala jako „nervový bod“ městského opevnění a byla nepostradatelnou hláskou, díky 

které šlo vidět nepřítele v okolí města (obrázek 17, příloha 1). 

Výška věže je asi 79,5 m, je postavená v pozdně gotickém slohu, ale v 16. století 

byla upravena do renesanční podoby. Tato hranolová věž má velmi složitou a dynamickou 

konstrukci zastřešení, které má dvě úrovně ochozů, ale pouze dolní ochoz je dnes 

přístupný. Z těchto ochozů je výborný výhled na město i jeho okolí.  Věž je ozdobena 

vysokým středovým jehlanem se zlatými praporci a báněmi a také osmi menšími vížkami. 

Od roku 1592 je původní břidlicová krytina vyměněna za krytinu měděnou. Pro 

návštěvníky je otevřená celoročně, ale otevírací doba je upravena v závislosti na ročním 

období. Aktuální otevírací dobu lze zjistit na stránkách www.znojmocity.cz nebo 

v Turistickém informačním centru Znojmo (Kacetl 2008, Knapek 2002). 

 

3.1.2. Městské opevnění Znojma 

 Ve středověku bylo opevnění měst velmi důležité. Znojemské opevnění bylo o to 

http://www.znojmocity.cz/
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důležitější, že město hlídalo vstup do českých zemí na jihu. Opevnění města bylo utvořeno 

pásmy hradebních zdí, velkým množstvím hranolových a válcových věží, vodními příkopy, 

baštami a čtyřmi městskými branami. 

Celá historická část města je obklopena nejstarším hradebním pásem, který byl 

postaven ve 13. století zároveň se středověkou částí města. Tento pás hradeb je nejlépe 

dochovaným a nejmohutnějším ze všech pásem, které město chránily. V průběhu 13. a 14. 

století bylo opevnění mezi náměstím Svobody a Pasteurovou ulicí posílen o další pásmo 

hradební zdi nazývané parkánová hradba, před níž byl vybudován hluboký příkop, který 

býval napuštěn vodou (obrázek 9, příloha 1). V 15. století byl vystavěn ještě třetí hradební 

pás. Tento pás je na koruně valu, který je před vodním příkopem. Poté následovalo 

hloubení dalšího příkopu a také zvětšení vnějšího valu. 

Další úpravy a vylepšení znojemského opevnění probíhaly až do 17. století a díky 

takto zbudovanému opevnění bylo město jedním z nejlépe chráněných měst mezi Prahou a 

Vídní. Po skončení napoleonských válek se bouralo zchátralé a zbytečné opevnění, stejně 

jako v jiných městech, ale demolice nebyla tak rozsáhlá jako jinde. Dnes je opevnění 

součástí městských budov, parků apod. Opevnění je volně přístupné z parků a částí města, 

ve kterých se nachází (Kacetl 2008). 

 

3.1.3. Červený most přes údolí Lesky 

 Když v roce 1866 vydal císař František Josef I. souhlas se stavbou alternativní 

železnice mezi Brnem a Vídní, začala být budována také západní odbočka této trasy, tedy 

propojení mezi Brnem a Znojmem. Trať prochází rovinatým terénem Dyjsko-svrateckého 

úvalu, ale bylo třeba překonat údolí potoka Lesky. 

Pověřená italská společnost zde proto postavila most z kamene a cihelného zdiva, 

čímž se most stal jedním z největších cihlových mostů v rámci střední Evropy. Právě díky 

cihelnému zdivu získal své pojmenování „Červený most“.(příloha 1, obrázek 6) Most má 

čtyři klenební oblouky, je dlouhý 95 m, vysoký 25 m a byl postaven jako dvojkolejní, 

přestože druhou kolej nikdy nepoložili. Stavba mostu byla dokončena v květnu 1870. 

Bohužel dodnes nebyla provedena realizace přímé kratší trati mezi Znojmem a Brnem. 

Nejlépe je na most vidět v zimním období z údolí Lesky, kdy výhled na něj není zakryt 

rozkvetlými stromy (Hlušičková 2004, Josef 1999, Kacetl 2008). 
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3.1.4. Muzeum motorismu ve Znojmě 

 V údolí řeky Dyje, pod Znojemským hradem se nachází v budově, která původně 

byla vodárnou, muzeum motorismu. Objekt elektrárny začal chátrat poté, co v 60. letech 

20. století byla vybudována elektrárna nová. Na jaře roku 2008 byla dokončena 

rekonstrukce objektu, a tak 31. 5. 2008 proběhlo slavnostní otevření Muzea motorismu. 

V tomto muzeu se nachází expozice zhruba devadesáti automobilů, motocyklů a bicyklů 

(obrázek 10, příloha 9). Exponáty jsou výhradně české produkce. Atmosféra je dotvářena 

dalšími menšími exponáty jako: výdejní stojany benzínové i olejové, cedule směrové, 

reklamní či smaltované, plechovky od olejů, sbírka olejniček, heverů a další doplňující 

předměty, které se také týkají motorismu třicátých let. Informace o otevírací době a kontakt 

lze nalézt na stránkách www.muzeum-motorismu.cz (Internet 9). 

 

3.1.5. Znojemský pivovar 

Znojemský pivovar se nachází na předhradí znojemského hradu v historickém centru 

města Znojma. Listina Rudolfa Habsburského, která pochází z roku 1278, uděluje městu 

várečné a mílové právo. Listina dokazuje historii znojemského piva Hostan, které dostalo 

svůj název podle prvního pivovarského sládka. Císař Josef I. předal v roce 1710 předhradí 

znojemského hradu do rukou městských konšelů, kteří zde o deset let později založili 

moderní městský pivovar. V 1. polovině 19. století pivovar odkoupila rodina Mauralů za 

50 tisíc zlatých. Ta jej také přestavěla a rozšířila, podle projektu Josefa Ungera. Po vzniku 

Československé republiky došlo ke spojení Mauralova a Wotzilkova pivovaru, čímž vznikl 

První znojemský pivovar a sladovna. Po 2. Světové válce byl pivovar znárodněn 

komunisty a teprve v 90. letech se opět dostal do rukou soukromníka. V roce 2003 byl 

pivovar prodán Heinekenu, od kterého byl v roce 2012 vykoupen zpět.  V době svého 

největšího rozmachu se v pivovaru vařilo přes 200 tisíc hl. piva za rok. 

Při pohledu od Mikulášského kostela je pivovar ikonou znojemských „Hradčan“.  

Ministerstvo kultury prohlásilo část areálu pivovaru kulturní památkou a z pivovaru by se 

v budoucnu mohlo stát muzeum pivovarnictví a okurkářství, minipivovar s restaurací nebo 

hotel. Budovy pivovaru, zobrazené na obrázku 5 v příloze 1, v dnešní době navštívit nelze, 

ale brány pivovaru jsou otevřeny a lze skrz areál projít k rotundě a znojemskému hradu 

http://www.muzeum-motorismu.cz/
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(Hlušičková 2004, Kacetl 2008). 

 

3.1.6. Vodní elektrárna 

  Vodní elektrárna se nachází na řece Dyji u silnice Znojmo-Hatě. V elektrárně je 

instalovaná nejvýkonnější Kaplanova turbína na Dyji. Tato turbína byla vyrobena 

brněnskou firmou Storek ve 30. letech 20. století. Elektrárna je stále v provozu 

(Hlušičková 2004). 

 

3.1.7. Keramická továrna DITMAR 

Znojemská keramická továrna byla založena roku 1878 doktorem Rudolfem 

Ditmarem, ale hrnčířský cech existoval ve Znojmě již od 14. století. Suroviny k výrobě 

hrnčířského zboží pocházely především z okolí Přímětic a Únanova, a vozily se také do 

porcelánky ve Vídni. 

Původní výroba závodu spočívala ve výrobě nádobí a selské majoliky, později se 

výroba rozšířila o stolní lampy a umělecké zboží a od r. 1884 keramika sanitární a 

užitková. I přes změnu majitelů továrna prosperovala, a tak byl její sortiment rozšířen o 

stavební keramiku a obkladačky. V letech 1928 a 1937-38 byla díky výstavbě tunelových 

pecí zvýšena výrobní kapacita, čímž se podnik stal jedním z evropských nejmoderněji 

zařízených továren pro výrobu keramiky. Po založení Ditmar-Urbach a.s. podnik 

exportoval své výrobky do několika desítek zemí světa. V roce 1995 zprivatizovala 

Keramické závody Znojmo švýcarská firma Keramik Holding AG Laufen a o čtyři roky 

později fúzovala s Jihočeskou keramikou v Bechyni, pod názvem Laufen CZ, která patří 

španělské společnosti Roca. Moderní závod ve Znojmě dnes vyrábí koupelnovou keramiku 

(Hlušičková 2004, Internet 12). 

 

 

3.1.8. Městská vodárna v Dyjské čtvrt 

 Dnes již bývalá městská vodárna se nachází na ulici U Obří hlavy, kde stával tzv. 

Podskalský mlýn. V roce 1877 nechala znojemská radnice postavit tlakový užitkový 

vodovod. Vedle velkého říčního jezu, který stával na místě dnešní znojemské přehrady, při 

ústí Gránického potoka, byla postavena budova, v níž byla umístěna čerpací stanice pro 
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vodovod. 

V roce 1897 Podskalský mlýn vyhořel, a tak roku 1903 byla na jeho místě 

vybudována neorenesanční budova městské vodní elektrárny, vybavená dvojitou 

Francisovou turbínou, jejíž pohon zajišťovala voda z náhonu. V dalších desetiletích byla 

vodárna i s elektrárnou několikrát modernizována a přestavována kvůli rychle rostoucí 

spotřebě užitkové vody a elektřiny. Část z areálu je zobrazena na obrázku 8 v příloze 1. 

Dnes je budova vodárny po rekonstrukci a sídlí v ní soukromé muzeum automobilových 

veteránů (Dvořák 2005, Kacetl 2008, Klíma 2008).  

  

3.2. Technické zajímavosti na Znojemsku 

 

3.2.1. Havraníky – papírna, sklep s lisovnou 

 Existence papírny firmy Potůček a Valenta, ve které se vyráběl papír a lepenky, je 

doložena v lokalitě Devět mlýnů na řece Dyji, jenž se nachází asi 2 km západně od 

Havraníků a 1 km jižně od viniční tratě Šobes. Papírna byla činná od roku 1937 a měla 

velkoobchod se sběrnou s třídírnou v Brně. Od roku 1949 byla pobočkou papírny 

v Předklášteří, a od roku 1953 patřila pod Brněnské papírny, ale zanedlouho zanikla. 

 Další zajímavostí v Havraníkách je vinný sklep s lisovnou. Kamenná lisovna, jejíž 

vznik se datuje k roku 1718, má sedlovou střechu, obdélný půdorys a je předprostorem 

sklepu, který je tvořen sítí chodeb, jež byly vysekány do pískovce. Uvnitř lisovny se 

nacházejí dřevěné pákové vinařské lisy, které pocházejí z období baroka. Tento vinný sklep 

barokního typu je ojedinělým sklepem tohoto typu na území Moravy (Hlušičková 2002). 

 

3.2.2. Hluboké Mašůvky - mlýn vodní válcový 

 V Hlubokých Mašůvkách pod hrází rybníka, jenž sloužil jako akumulační nádrž, se 

nachází mlýn z 30. let 20. století. Mlýnice je vybavena dvěma dvouválcovými a jednou 

čtyřválcovou stolicí z budějovické továrny Union, kterými se mlelo obilí (Hlušičková 

2002). 

 

3.2.3. Hnanice - most silniční a jezy na Dyji 

 Kamenný most, jenž pocházel z 18. století, dnes již neexistuje, ale zachovala se 
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z něj plastika sv. Floriana a sv. Jana Nepomuckého. Dnes jsou tyto plastiky umístěny na 

konci náměstí, u zděného výtoku potoka Daníž. Reliéf kamenného mostu je v místním 

poutním kostele. 

 Soustava tří jezů, které jsou nízké, pevné, bez propustí a které jsou situované 

v oblouku šikmo ke směru vodního toku, se nachází na řece Dyji nedaleko Hnánic. Křídla 

břehů i pilíře byly vyzděny z kamene a plochy jezů, přes které se přelívá voda, jsou 

pokryté plochými kameny. Jezy se nachází v již zmiňované lokalitě Devět mlýnů, ve které 

se podle historických průzkumů minimálně šest mlýnů opravdu nacházelo (Hlušičková 

2002). 

 

3.2.4. Hostěradice - sluneční hodiny 

Obec Hostěradice leží asi 23 km severozápadně od Znojma, na staré zemské stezce 

z Rajhradu do Znojma. Hodiny se nacházejí na budově s číslem popisným 52, ve které sídlí 

obecní úřad a hospoda. Hodiny pravděpodobně vznikly kolem roku 1930, jsou v dobrém 

stavu, na svislé ploše 7 metrů nad zemí. Jejich ukazatel je šikmý, typ číselníku CP- má 

číslice (obrázek 12, příloha 1), (Brož 2004). 

 

3.2.5. Jaroslavice - vodní velkomlýn a elektrárna, vinné sklepy, Jaroslavický 

rybník 

Obec Jaroslavice se nachází asi 25 km jihovýchodně od Znojma. Zde byl v 17. - 18. 

století založen hrabaty z Althanu velkomlýn na Jaroslavickém rybníku, na místě staršího 

mlýna. Mlýn měl deset mlecích složení a pět vodních kol. V meziválečném období mlýn 

spadal do vlastnictví německých mlynářů. Tito mlynáři nahradili vodní kola za Francisovy 

turbíny, jež zde fungovaly do roku 1972. Po 2. světové válce už se zde nemlelo, ale mlýn 

se využíval na výrobu krmiv a také na šrotování. Turbina Turbeko o výkonu 90 kW byla 

nainstalována v roce 1993. Objekt mlýna je přístupný, ale pouze po domluvě.   

V Jaroslavicích se nachází ve třech uličkách asi 90 vinných sklepů. V některých 

z těchto sklepů můžeme najít celodřevěné vinařské lisy, které pocházejí z přelomu 18. a 19. 

století. Největší z jaroslavických sklepů má labyrint sklepních chodeb o délce 310 m a 

pochází z let 1870-90. Právě v tomto sklepě se nachází nejstarší vinný archiv v naší 

republice s víny od roku 1945. Pro skupiny je zde možnost prohlídnout si sklep a spojit 



Renata Šístková: Technické památky na Znojemsku 

 2012  30 

 

prohlídku s degustací.  

Jaroslavický rybník, zvaný též „Zámecký“, byl vybudován na prostoru mezi Dyjsko-

mlýnským náhonem a řekou Dyjí. Kdo a kdy rybník postavil, známo není, ale podle 

literárních pramenů se před přestavbou, která proběhla před rokem 1584, nazýval 

„Závistník“. Roku 1820 byl rybník zrušen a jeho obnovení se konalo koncem 50. let 20. 

století, kdy byl vybudován Horní rybník, výtažníky a sádky. Délka 4,8 m vysoké hráze 

Jaroslavického rybníka činí 2 160 m, zatopená plocha činí asi 200 ha, průměrná hloubka 1 

m a je napájen vodou z Dyjsko-mlýnského náhonu. Je třetím největším rybníkem Moravy, 

slouží k chovu ryb a je přirozeným hnízdištěm vodního ptactva (Hlušičková 2002). 

 

3.2.6. Kravsko - Keramička Kocanda 

Michael Raufer založil v Kravsku keramickou manufakturu ve 20. letech 19. století. 

Keramička produkovala především jídelní a čajové servisy pod značkou Krawska. Okolo 

roku 1852 se podnik dostal do rukou Viktora Plancka, znojemského obchodníka, který 

sortiment změnil na užitkovou kameninu s vtlačenými iniciálami VP a BP (Brueder 

Planck). Ve vlastnictví rodiny Planckových byla keramička do r. 1897. Po 2. Světové válce 

se stal podnik součástí Znojemských keramických závodů. V soukromém vlastnictví byl 

podnik v letech 1990 až 1998, kdy byl její provoz zastaven. V současnosti není areál 

keramičky využíván a z původního zařízení jsou dochována pouze torza komorových pecí 

(Hlušičková 2002). 

 

3.2.7. Micmanice – vodní mlýn 

 Obec Micmanice se nachází asi 17 km jihovýchodně od Znojma a vodní mlýn 

v Micmanicích je dalším mlýnem na Krhovicko - jaroslavickém náhonu. Existence mlýnu 

na spodní vodu je doložena k roku 1302, čímž je nejstarším mlýnem v oblasti, i když 

původně stávaly na místě mlýny dva, z nichž jeden byl přebudován na sýpku a do druhého 

bylo instalováno 10 válcových stolic a Kaplanova turbína. Mletí bylo ukončeno v roce 

1945, kdy prošla Kaplanova turbína rekonstrukcí. V současnosti má mlýn funkci elektrárny 

a bohužel je přístupný po domluvě jen pro odborné zájemce (Hlušičková 2002). 
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3.2.8. Moravský Krumlov – továrna na hudební nástroje, sluneční hodiny, tunel 

pod zámeckým parkem 

 Stavba továrny na hudební nástroje začala v roce 1910 stavbou hlavní budovy. 

V roce 1924 továrnu koupila firma Lídl a Velík. Ve stejný rok začala výroba 12 typů 

harmonií, a o dva roky později pak byla zavedena výroba pian a pianin. Od r. 1930 byl 

sortiment rozšířen o knoflíkové i klávesové harmoniky. Roku 1949 se stal podnik 

pobočkou továrny Petrof a začaly se zde vyrábět také cimbály. V 70. letech se stal 

moravskokrumlovský závod jen montážním, čímž se zmenšila jeho produkce z 5 300 na asi 

1 500 nástrojů ročně. Od roku 1989 je podnik pobočkou Petrof s. r. o. 

 Sluneční hodiny v Moravském Krumlově pochází z 90. let 16. století. Jsou 

umístěny v severní části východního nádvoří předzámčí, na fasádě budovy koníren, kterou 

zde nechali vybudovat páni z Lipé. Přístup k hodinám je dobrý, umístěny jsou ve výšce 2,5 

m nad zemí, nachází se ve výborném stavu a jsou výtvarně zajímavé. 

 V období, kdy byl zámek v M. Krumlově majetkem Karla Lichtenštejna, se jeho 

manželka Eleonora Marie z Oettingenu velmi zasloužila o vznik zámeckého parku. Po 

povodni v roce 1670 nechala kněžna, v místě nynějšího tunelu, odstranit část valu. V tomto 

místě byl pak v roce 1780 příkop překlenut dlouhým tunelem (obrázek 14, příloha 1). 

Tento tunel dosahuje téměř délky 100 m. Tunel má cihlovou valenou klenbu a vede k dnes 

již bývalému panskému výrobnímu zázemí, které se nachází na řece Rokytné. Nad tunelem 

se rozprostírá část zámeckého parku (Hlušičková 2002). 

  

3.2.9. Nový Šaldorf - Modré sklep 

 Za obcí Nový Šaldorf, která se nachází nedaleko Znojma, je malebné údolí poseté 

stavbami, jež pocházejí z různých dob, mají různé tvary i styly, z obou stran obklopují 

silnici ze Znojma do Retzu a poslední století se jí neřekne jinak než Modré sklepy. V jejím 

středu stojí starý vinařský celodřevěný lis. Pod těmito asi 190- ti budovami (vinnými 

sklepy) se nachází podzemní labyrint tvořený stovkami vinných sklepů, jež jsou 

vyhloubeny v pískovci. Chodby ve sklepích dosahují délky desítek až stovek metrů a jsou 

často tvořené lomeným obloukem či gotickou klenbou (Hlušičková 2002, Kacetl 2008). 
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3.2.10. Bítov - hradní mosty 

 Na Státním hradě Bítov, který se nachází asi 30 km západně od Znojma a patří mezi 

nejstarší hrady naší země, jsou dodnes zachované dva mosty, které byly postaveny 

z kamene a sloužily jako příjezdové. Současný stav mostů je zobrazen na obrázku 3, 

v příloze 1. Starší, menší a nižší z mostů původně sloužil pro přístup k hradu. V polovině 

19. století byl hrad přestavěn, a tak vznikl most se čtyřmi oblouky v neogotickém slohu. 

Mezi mostem a hradem zůstala třímetrová mezera, kterou v minulosti překonával dnes již 

nedochovaný dřevěný padací most. V našem mostním stavitelství, spolu s mostem ve 

Velharticích, nemá tento most obdoby (Josef 1999). 

 

3.2.11. Citonice – vodovod pro město Znojmo 

 Vodovod v Citonicích patří mezi vodovody zásobující Znojmo pitnou vodou. 

Záměr odběru vody z tohoto místa byl doložen k roku 1834, kdy společně se starším 

vodovodem z Přímětic dodával vodu pro město. Budova vodovodu v Citonicích je 

zobrazena na obrázku 4 v příloze 1. Převýšení sběrné studny a vodojemu činí 47 m. 

Původní délka potrubí byla asi 8,2 km a složení trubek se skládalo z borového dřeva, 

pálené hlíny a železa. Součástí trasy, kudy potrubí vedlo, byl také mostní akvadukt (vodní 

kanál, vybudovaný k zajišťování přívodu vody od zdroje do místa potřeby) pod Cínovou 

horou. V současnosti má vodovod tři zdroje (Dvořák 2005, Hlušičková 2001). 

 

3.2.12. Šatov – Areál československého opevnění Šatov 

 Okolo obce Šatov se nacházejí tři těžké pevnostní objekty (pěchotní sruby), 

budované v letech 1935-1938 na obranu před nacistickým Německem, které byly označeny 

MJ-S 2, 3 a 4 a také řada lehkých objektů československého opevnění.   

 Areál československého opevnění Šatov je ve správě Technického muzea v Brně. 

Areál zahrnuje pěchotní sruby MJ-S 2 „Úvoz“, MJ-S 3 „Zahrada“, který je zpřístupněný od 

roku 2005, a dva objekty lehkého opevnění. Fotografie areálu se nachází v příloze 1, 

obrázek 1. 

V červnu 2005 byl pěchotní srub „Zahrada“ otevřen pro veřejnost a od roku 2006 je 

v pevnosti instalována výzbroj. Ve výzbroji jsou kanóny, těžké i lehké kulomety a spousta 

dalších věcí z vybavení. Srub je zrekonstruován do podoby, ve které byl v 80. letech 20. 
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století (Hlušičková 2004, Internet 11). 

 

3.2.13. Větrné turbíny ve Vedrovicích, Višňové a v Pavlicích 

 Višňové je obec od Znojma vzdálená asi 20 km severně a v ní se nachází větrná 

turbína, kterou objednal na počátku 20. století pro svůj velkostatek Ferdinand A. hrabě 

Spiegel-Diesenberg Hanxleden. Turbína je známým výrobkem Braunsovy továrny. Kolo 

turbíny je oběžné, s plechovými lopatkami a s příhradovým stožárem. Rezervoár na 

vyčerpanou vodu se nachází nedaleko od turbíny. 

V Pavlicích, v obci vzdálené asi 18 km severozápadně od Znojma, do 70. let 20. 

století fungovala větrná turbína pracující pro hospodářský dvůr. Dnes již bohužel 

neexistuje, ale obdobné zařízení se dochovalo ve Vedrovicích a Višňové. 

 V obci Vedrovice, asi 35 km severovýchodně od Znojma, se nachází turbína, která 

pracuje na čerpání vody pro místní vodárenské družstvo. Oběžné lopatkové kolo, které 

pochází z firmy Kunz v Hranicích na Moravě, bylo instalováno na ocelovém stožáru. 

Turbína funguje dodnes (Hlušičková 2003, Hlušičková 2004). 

 

3.2.14. Jevišovice – pekárna 

 V památkové zóně Jevišovic, v centru městečka, se dnes nachází dochovaná 

pekařská dílna. Tato pekárna má ve svém vybavení stroj k výrobě rohlíků, dřevem 

vytápěnou pec i hnětací a mísicí stroj. Tyto součásti vybavení pochází z 30. let 20. století. 

V dnešní době je pekárna stále v provozu, vyrábí a prodává chleba, rohlíky i jiné pečivo 

(Hlušičková 2002). 

  

3.2.15. Lechovice – vinný sklep a kašny v zámeckém parku 

 Vinný sklep v Lechovicích, který pochází z přelomu 18. a 19. století, je v 

současnosti přístupný v otevírací době vinárny, která zde sídlí. Vinárna a část provozu 

podniku Vinné sklepy Lechovice s. r. o. tento sklep využívají, ale veřejnosti je přístupný 

(obrázek 15, příloha 1). Další menší sklípky lze nalézt pod návrším podél silnice Brno – 

Znojmo, bývalé císařské silnice. 

 V areálu zámeckého parku, který byl založen v 19. století, se nachází kašna s Ledou 

a kašna s delfíny. Kašna s delfíny má osmiúhelníkovou kamennou nádrž, jejíž stěny jsou 
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zapuštěny do terénu. Uprostřed nádrže je na soklu umístěn iónský sloup tvořící centrální 

kompozici, kolem které jsou čtyři plastiky delfínů, na kterém se nachází měděná nádrž ve 

tvaru mušle, ze které je vztyčen dórský sloup s menší obdobnou nádržkou. 

 Kašna s Ledou má nádrž také zapuštěnou v terénu, ale má tvar oválu. Uprostřed 

nádrže, na stupňovité cihelné oktogonální podestě, se nachází sokl, na kterém je umístěna 

vápencová socha Ledy, která drží v náručí labuť. Socha je plastikou s velmi výraznou 

secesní modelací (Hlušičková 2002). 

 

3.2.16. Grešlové Mýto – silniční most 

 Ve vsi, která vznikla okolo hospody, a která se nacházela na cestě z Moravských 

Budějovic do Znojma, vzniklo přemostění řeky Jevišovky na úseku císařské dlážděné 

silnice. V minulosti se za přejetí mostu platilo mýto v hodnotě jedné grešle, díky tomuto 

mýtu vznikl název této vsi. Barokní silniční most lze nalézt v severozápadní části obce a 

byl postaven před rokem 1766. Obloukový most z kamenného omítaného zdiva má zděné 

parapety a krásnou sochařskou výzdobu. Na mostě se nachází socha sv. Mikuláše, na 

jejímž soklu je uvedena datace 1766 (příloha 1, obrázek 7). Vedle mostu byl vystavěn 

moderní silniční most, proto dnes tato kulturní památka slouží pouze jako most pro pěší 

(Hlušičková 2001). 

 

3.2.17. Bohutice- kašna  

 Obec Bohutice se nachází asi 35 km severozápadně od Znojma a jižně od zámku se 

nachází kašna z roku 1720. Datování se nachází na čelní straně pilíře. Uprostřed čtyřboké 

nádrže se nachází čtyřboký pilíř s hlavou vodníka, ze které vytéká voda, a s reliéfním 

zdobením geometrických motivů. Socha sv. Floriána v odění římského vojína se nachází na 

pilíři a u jeho levé nohy je hořící stavení, jež hasí vodou (Hlušičková 2001). 

 

3.2.18. Uherčice – lihovar 

 Budova bývalého lihovaru se nachází v těsné blízkosti zámeckého komplexu. 

Lihovar byl založen knížetem Collalto, majitelem panství, v roce 1889 a výroba skončila 

v 50. letech 20. století. Objekt lihovaru je možné navštívit v rámci prohlídky zámku. 

Dodnes se zachovalo strojní vybavení, které je zakonzervováno (Hlušičková 2004).  
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3.2.19. Vranov nad Dyjí – keramická manufaktura 

Keramická manufaktura byla zřízena majitelem panství Josefem Hilgartnerem a byla 

postavena ve Vranově nad Dyjí. Od konce 18. století se v ní vyráběla kamenina užitková a 

kamenina anglického typu tzv. wedgwood. Poté, co se keramička stala majetkem 

vranovského panství Stanislava Mniszka, byla výroba rozšířena a pro továrnu nastalo 

období rozkvětu, ve kterém se významně podílela na rozvoji keramické výroby na Moravě. 

Do roku 1881 se ve Vranově vyráběly v keramičce luxusní předměty a užitková keramika. 

Expozici vranovské kameniny lze obdivovat na zámku Vranov nad Dyjí. V současnosti 

prostory keramičky využity nejsou. Podoba keramičky v období 70. let 90. století je 

zobrazena na obrázku 11 v příloze 1 (Hlušičková 2004). 
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4. TRASA NAUČNÉ EXKURZE 

 

Pro většinu lidí je Jižní Morava kraj, který je plný vinic, úrodných polí a voňavých 

rozkvetlých sadů. Návštěvníci do oblasti jezdí obdivovat hrady i zámky, putovat po 

vinařských stezkách a koupat se v přehradách. Turistům i místním však Znojemsko nabízí, 

kromě historických památek, vinných stezek a sklípků, několik technických památek, 

zajímavostí a muzeí technického zařazení.   

V této kapitole jsem připravila návrh trasy naučné exkurze, která je určena pro 

studenty Univerzity 3. věku na Vysoké škole Báňské – Technické Univerzitě Ostrava 

fakulty Hornicko–geologické, oboru Geovědní a montánní turizmus. Exkurze je 

naplánována na tři dny a jejím cílem je především poznání znojemské oblasti a rozšíření 

znalostí z oboru Geovědní a montánní turizmus.  

Kapitola 4.1 obsahuje návrh trasy naučné exkurze rozpracovaný na jednotlivé dny.  

V kapitole 4.2 je v tabulce zpracován návrh časového plánu každého dne exkurze. Kapitola 

4.3 popisuje ubytování, stravování a je zde uvedena tabulka vstupného na jednotlivé 

prohlídky s celkovým součtem. 

 

4.1. Návrh trasy naučné exkurze 

 

4.1.1. První den exkurze 

Ráno v první den exkurze, po setkání všech účastníků a naložení věcí do autobusu, se 

vydáme na cestu na jižní Moravu. Cesta bude trvat asi tři hodiny. Před polednem přijedeme 

do Lechovic, kde si prohlédneme vinný sklep a kašny v zámeckém parku. Poté bude 

následovat přesun do obce Slup, kde nás čeká exkurze vodního mlýna. Po prohlídce mlýna 

pojedeme do Znojma, kde se ubytujeme na hotelu. Časový plán prvního dne je uveden 

v tabulce 4. 

 

4.1.2. Druhý den exkurze  

 Ráno vyrazíme na prohlídku historické části města, navštívíme znojemské 

historické podzemí. Po prohlídce podzemí projdeme opevnění města a dojdeme ke 

znojemskému pivovaru. Projdeme areál pivovaru, po kterém bude následovat volný čas na 
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oběd. Po obědě se vydáme autobusem do Přímětic, kde následuje prohlídka památníku 

Prokopa Diviše a také Křížového sklepa. Po skončení prohlídky se přesuneme zpět do 

Znojma k řece Dyji, kde navštívíme muzeum motocyklů a areál bývalé městské vodárny 

v Dyjské čtvrti. Časový plán druhého dne je uveden v tabulce 5. 

 

4.1.3. Třetí den exkurze 

 Třetí den se odhlásíme z hotelu a necháme se dovést autobusem k hradu Bítov, kde 

si prohlédneme hradní mosty a půjdeme na prohlídku hradu. Poté se přesuneme do 

Vranova nad Dyjí, kde půjdeme na prohlídku hráze a vodního díla Vranov. Po prohlídce 

vodního díla Vranov, se vydáme autobusem do obce Lesná, kde nás čeká zastávka u 

větrného mlýna a kde si dáme v jeho interiéru oběd. Po obědě vyrazíme na cestu zpět do 

Ostravy, která bude trvat asi tři hodiny. V tabulce 6 je uveden časový plán třetího dne. 

 

 

Obrázek 17: Mapa trasy exkurze (Internet 27) 
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4.2. Návrh časového plánu exkurze 

 

Tabulka 4: Časový plán 1. dne 

Den Obec Popis Délka pobytu 

1. Ostrava - Lechovice Cesta autobusem do Lechovic 8.00 – 11.30 

1. Lechovice Prohlídka vinného sklepu a kašny 11.30 – 13.00 

1. Lechovice - Slup Cesta autobusem do obce Slup 13.00 – 13.30 

1. Slup Prohlídka vodního mlýna 14.00 – 15.30 

1. Slup - Znojmo Cesta autobusem do Znojma 16.00 – 16.30 

1. Znojmo Ubytování na hotelu 17.00 

 

Tabulka 5: Časový plán 2. dne 

Den Obec Popis Délka pobytu 

2. Znojmo Prohlídka historické části města 8.00 – 9.00 

2. Znojmo Procházka po částech opevnění města 9.00 – 9.30 

2. Znojmo Prohlídka historického podzemí 9.30 – 11.30 

2. Znojmo Prohlídka areálu pivovaru 11.30 – 12.15 

2. Znojmo Volný čas na oběd 12.15 – 14.00 

2. Znojmo Přejezd autobusem do Přímětic 14.00 – 14.15 

2. Přímětice Návštěva památníku Prokopa Diviše 14.15 – 15.00 

2. Přímětice Prohlídka Křížového sklepa 15.15 – 16.15 

2. Znojmo Přejezd autobusem k muzeu motocyklů 16.15 – 16.30 

2. Znojmo Prohlídka Muzea motocyklů 16.30 - 17.30 

2. 
Znojmo 

Procházka okolo areálu bývalé vodárny 

v Dyjské čtvrti 
17.30 – 18.00 

2. Znojmo Přejezd autobusem na hotel 18.00 – 18.15 
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Tabulka 6: Časový plán 3. dne 

Den Obec Popis Délka pobytu 

3. Znojmo – Bítov Přejezd autobusem na hrad Bítov 8.00 – 8.30 

3. Bítov Prohlídka hradních mostů a hradu 8.30 – 10.30 

3. Bítov – Vranov nad Dyjí Přejezd autobusem do Vranova nad Dyjí 10.30 – 11.00 

3. Vranov nad Dyjí Prohlídka vodního díla a přehrady  11.00 – 12.30 

3. Vranov nad Dyjí – Lesná Přejezd autobusem do Lesné 12.30 – 12.45 

3. Lesná Oběd v prostorách mlýna 13.00 – 14.30 

3. Lesná – Ostrava Cesta nazpět do Ostravy 14.30 – 18.00 

 

4.3. Ubytování a stravování na exkurzi 

Ubytování po čas této exkurze bude zajištěno v hotelu Dukla ve Znojmě. Pokoje 

budou dvoulůžkové, cena za pokoj činí 800,- Kč a je v ní započtena snídaně. Internetové 

stránky hotelu www.hotel-dukla.cz. 

Stravování si každý zajišťuje sám, vyjímaje snídaní. Snídaně jsou zajištěny na hotelu 

a jsou v ceně ubytování. Na stravování bude vymezen prostor v denním programu a vždy 

bude zastaveno poblíž restaurace či obchodu.  

Tabulka 7: Ceny vstupného na exkurzi 

Vodní mlýn ve Slupi 30 Kč 

Historické podzemí ve Znojmě 45 Kč 

Památník P. Diviše v Příměticích 10 Kč 

Křížový sklep v Příměticích 100 Kč 

Muzeum motocyklů ve Znojmě 50 Kč 

Hrad Bítov 80 Kč 

Vodní dílo ve Vranově nad Dyjí - 

Celková cena za vstupné 315 Kč 

.  
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ZÁVĚR 

 Cílem bakalářské práce bylo seznámení s technickými památkami a zajímavostmi 

v oblasti Znojemska, a také vypracování návrhu trasy exkurze pro Univerzitu 3. věku. Ze 

zjištěných poznatků vyplývá, že oblast může nabídnout turistům i obyvatelům více než jen 

historické památky, zemědělství, vinařské stezky a vinobraní, jak si veřejnost myslí. Nabízí 

široký rozsah památek a zajímavostí technického směru, které lze navštívit a obdivovat tak 

vynalézavost a zručnost našich předků, a které se dají využít v cestovním ruchu.  

Ve Znojemské oblasti se nachází osm technických památek, všechny přístupné, a 

z toho čtyři přímo ve Znojmě. Některé lze obdivovat pouze zvenčí, jiné mohou lidé 

navštívit, projít a dozvědět se informace od průvodců či z informačních letáčků a tabulí. 

Nachází se zde památky, kterým jejich původní záměr zůstal, ale i takové které byly 

předělány a svoji původní „osobnost“ tak ztratily.  

Při zpracovávání informací a vypracovávání bakalářské práce jsem se seznámila 

s oblastí Znojemska a navštívila některé památky a zajímavosti. Nejprve jsem sbírala 

informace a literaturu potřebnou k vypracování práce. Po nasbírání dat jsem popsala 

jednotlivé památky a zajímavosti. Poté jsem se setkala a konzultovala prostudované 

informace s odborníkem na památky v této oblasti.  

Bakalářská práce je rozdělena do čtyř částí. První část charakterizuje oblast 

Znojemska z hlediska historie, geografie, demografie a administrativního členění. Ve druhé 

části práce jsou popsány jednotlivé technické památky, které se v oblasti nacházejí, jako 

jsou mlýny, přehrady, podzemí, apod. Třetí část obsahuje popis menších technických 

zajímavostí, jež se nacházejí přímo ve Znojmě a také v oblasti Znojemska, např. opevnění, 

mosty, vinné sklepy, muzeum, elektrárny, sluneční hodiny, kašny a další. Čtvrtá část 

zahrnuje návrh naučné trasy exkurze po Znojemsku pro Univerzitu 3. věku. 

 Téma bakalářské práce jsem zvolila z toho důvodu, že v oblasti žiji od narození a 

proto je mi velmi blízká. Během sběru dat mimo jiné získala nové informace a znalosti o 

rodném kraji. Věřím, že shrnuté informace v této bakalářské práci by mohly posloužit při 

zpracování průvodcovské příručky, itineráře zájezdu nebo jako podklady pro cestovní 

kanceláře. 
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http://www.mapy.cz/#x=16.049169&y=48.854877&z=15
http://www.vranov-plaz.cz/fotoarchiv/2000-20xx/vranov-2000-20xx.htm
http://www.mapy.cz/#x=15.813810&y=48.899077&z=13
http://www.jevisovice.cz/index.php?nid=885&lid=CZ&oid=698328
http://www.mapy.cz/#x=15.984271&y=48.989992&z=14
http://www.mapy.cz/#x=16.054704&y=48.849051&z=13
http://www.mapy.cz/#x=16.039783&y=48.886790&z=10
http://www.hotelhappystar.cz/okoli-hotelu/vranov/
http://www.turistika.cz/mista/greslove-myto
http://www.panoramio.com/photo/55676215
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Internet 30:  Vinný sklep Lechovice s prodejnou a restaurací 

 

http://www.vslechovice.cz/prodejna-a-sklep-lechovice 

 

Internet 31:      Znojemské podzemí 

http://znojmia.cz/ostatni/podzemi/index.php 
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