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OMALOVÁNKY
JIHOMORAVSKÉHO MUZEA 
VE ZNOJMĚ

Maluj, hádej, poznávej
po Znojmě se rozhlížej.



1.  Nejvyšší ze znojemských věží,
 celá staletí sleduje, jak ten čas běží.
 Dobře-li královské město Znojmo znáš,
 jméno této památky jistě už v mysli máš.

Symbol města Znojma nechali postavit znojemští konšelé (radní) před téměř 600 lety 
(1445–1448) kamenickým mistrem Mikulášem ze Sedlešovic. Od té doby se věž 
v téměř nezměněné podobě tyčí hrdě nad městem. Dříve varovala město před příchodem 
nepřítele. Díky své výšce 79,88 metrů totiž poskytuje výhled do širého kraje. O tom 
se ostatně můžete přesvědčit sami – radniční věž je návštěvníkům celoročně otevřená.



2.  Pamětihodná kaple hradu znojemského,
 ukrývá vzácné malby mistra neznámého.
 Dobře-li královské město Znojmo znáš,
 jméno této památky jistě už v mysli máš.

Nejcennější znojemskou památku nechal postavit údělný kníže Konrád I. Brněnský před 
více než 900 lety (80. léta 11. století) společně se znojemským hradem. Vzácná není 
jen stavba samotná, ale i její vnitřní malířská výzdoba zdí. Na stěnách jsou namalováni 
panovníci z rodu Přemyslovců od bájného zakladatele rodu, Přemysla Oráče, a biblické 
motivy. Hradní kaple však měla nelehký osud. Roku 1710 prodal císař Josef I. přední 
část hradu spolu s kaplí městu Znojmu, které si tam postavilo pivovar. A hradní kaple 
tak chvíli sloužila dokonce jako skladiště dřeva nebo chlívek pro prasátka. Dnes se ale 
o ni pěkně stará Jihomoravské muzeum ve Znojmě, a pokud to podmínky potřebné 
ochrany dovolí, od jara do podzimu se do ní můžete jít podívat.



3.  Nedobytná pevnost královského města,
 střežila místa, kudy vedla důležitá cesta.
 Dobře-li královské město Znojmo znáš,
 jméno této památky jistě už v mysli máš.

Kdysi nedobytnému hradu nad řekou Dy jí, který založil Konrád I. Znojemský  
(2. polovina 11. století), zůstalo ze své středověké slávy pouze část hradeb, hradní 
příkop a sklepení. Zchátralý hrad získali od císaře Josefa I. hrabaté z Deblína. Ti si 
na místě trosek starého hradu postavili novostavbu barokního zámku (1720–1721). 
Po 60 letech od dokončení zámku však hrabě z Deblína umřel bez syna, tedy bez dědice. 
Zámek se tak vrátil do rukou císaře, který z něj udělal vojenský špitál (nemocnici) 
a kasárna (ubytovnu). Přibližně posledních sto let je pak zámek zpřístupněný jako 
muzeum.



4.  Nejvýznamnější znojemský kostelíček,
 střeží obchodníků patron i andělíček.
 Dobře-li královské město Znojmo znáš,
 jméno této památky jistě už v mysli máš.

Kostel zasvěcený patronu dětí a obchodníků tu stával již od nepaměti, ale před více než 
700 lety byl při požáru města zničený, a tak musel být znovu postavený v průběhu 
14. a 15. století. V zimě roku 1437 v něm bylo vystaveno mrtvé tělo císaře Zikmunda 
Lucemburského, který ve Znojmě zemřel. Kostel je významný také svojí vnitřní 
výzdobou – určitě při jeho návštěvě nepřehlédněte sochu bičovaného Krista u kůlu 
nebo kazatelnu ve tvaru zeměkoule.



5.  Dnes muzeum, leč kdysi klášter plný mnichů,
 uložil krále železného a zlatého v hrobovém tichu.
 Dobře-li královské město Znojmo znáš,
 jméno této památky jistě už v mysli máš.

Klášter založený v blízkosti znojemského hradu českým králem Přemyslem Otakarem 
I. před asi 800 lety byl spojený s klášterem klarisek. Mniši a jeptišky se zde dělili 
o společný kostel Nanebevzetí Panny Marie, kde byl pár let pohřbený král Přemysl 
Otakar II. Před více než 200 lety však císař Josef II. klášter zrušil a jeho budovy 
začaly sloužit vojsku. Klášterní kostel už dnes připomíná jen jedna zeď a v budovách 
mužského kláštera se nachází muzeum.



6.  Renesanční palác se dlouhá léta nemění,
 stále slouží k vystavování vzácného umění.
 Dobře-li královské město Znojmo znáš,
 jméno této památky jistě už v mysli máš.

Významný měšťanský palác na Masarykově náměstí sloužil v dávných dobách k vaření 
piva, pečení chleba i jako dům krajského hejtmana. Roku 1549 byl dům přestavěn 
do dnešní renesanční podoby a tuto velkolepou přestavbu stihli za pouhý jeden rok, 
jak uvádí nápis na jednom z pilířů v mázhauzu (přízemí). Měšťanský palác můžete 
navštívit po celý rok a najdete v něm staré sochy, mince ale i různé zajímavé výstavy.



7.  V Příměticích místo pro vědu památné,
 zde Diviš vynalezl věci té době neznámé.
 Dobře-li královské město Znojmo znáš,
 jméno této památky jistě už v mysli máš.

Památník stojící u kostela sv. Markéty ve Znojmě – Příměticích připomíná faráře 
a vynálezce Prokopa Diviše, který tu před více než 250 lety (1754) sestrojil první 
bleskosvod na světě. Dnes uvnitř památníku najdete expozici připomínající život a dílo 
tohoto významného občana města Znojma.



8.  Lichtenburkův palác nad řekou Dy jí,
 hradební zdi před nepřítelem kry jí.
 Dobře-li překrásný znojemský kraj znáš,
 jméno této památky jistě už v mysli máš.

Hrad u Bítova (nedaleko Znojma) zde stojí již téměř 700 let. Se souhlasem krále si 
jej nechal postavit Raimund z Lichtenburka. Dobře opevněný hrad se pokoušeli marně 
dobýt například husité (1422). V pozdějších letech ale hrad střídal své majitele, kteří 
se o něj příliš nestarali. Dnes se o něj stará Jihomoravské muzeum ve Znojmě, a tak 
jej můžete navštívit od jara do podzimu.



9.  Pevnostní věž jménem vlčí,
 nad královským městem tiše mlčí.
 Dobře-li královské město Znojmo znáš,
 jméno této památky jistě už v mysli máš.

Nejzachovalejší věž středověkého opevnění města Znojma strážila přístupovou cestu 
do města od Vídně. Je vysoká 32 metrů a její zdi jsou velmi silné, aby odolaly útoku 
nepřítele. Pojmenovaní získala podle městského hradního velitele markrabího Vlka.



Snad poznal jsi všecky znojemské svědky minulosti,
však cenných pamětihodností tu máme dosti.
A tak už ani chvíli neváhej
a město Znojmo poznávej.

Jihomoravské muzeum ve Znojmě, příspěvková organizace
Přemyslovců 129/8, 669 02 Znojmo

www. znojmuz.cz
www.facebook.com/muzeumznojmo
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