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Znojemský hrad 
K založení hradu došlo na konci 11. století poté, co sem morav-
ští Přemyslovci Konrád I. se synem Litoldem převedli sídlo své 
správy z protilehlého Hradiště sv. Hippolyta. Znojemský hrad se 
brzy stal nejpevnějším obranným bodem na jižní hranici Moravy, 
kde čeští a moravští panovníci často pobývali při svých cestách 
do Rakous. Roku 1437 zde umírá císař a král Zikmund Lucem-
burský. 
V roce 1529 si hrad jako sídlo vybírá královna Marie Habsburská, 
vdova po Ludvíku Jagellonském. V 16. století se zde také kona-
jí moravské zemské sněmy. Po zažehnání turecké hrozby v závě-
ru 17. století byla přední část hradu darována měšťanům, kteří 
zde zřídili pivovar. Zadní část připadla jako královské léno pánům  
z Deblína. Ti zbořili starý hradní palác s věží a na jeho obrysu 
vybudovali nový barokní zámek (1710–1721). Po vymření Deblí-
nů připadl zámek zpět na stát (1784), který zde zřídil vojenská 
kasárna a nemocnici. Teprve mezi roky 1910–1920 zde byly zří-
zeny expozice Městského, dnes Jihomoravského muzea. 
V prostorách znojemského hradu se nachází stálá výstava Nob-
lesa křehkého dekoru, která  prezentuje střípek z bohaté mozai-
ky historie keramické produkce znojemského regionu a expozi-

ce Nejen ze života panské společnosti. Zde návštěvníci mohou 
nahlédnout do pánského salónku s cennými předměty orientál-
ního umění či salónku dámského s bohatě zdobeným rokokovým 
zrcadlem. Empírovému hudebnímu salónu vévodí klavír s lovec-
kou scénou nad klaviaturou vyrobený ve vídeňské dílně Johanna 
Ehrlicha z 2. čtvrtiny 19. století. Na odlišnosti života vrchnosten-
ské společnosti a jejich poddaných pak upozorňuje tzv. selská 
jizba vybavená lidovým nábytkem. 
Krom historického nábytku je jedna z hradních místností věno-
vána dílu významného zdejšího rodáka a proslulého neoklasi-
cistního sochaře Hugo Lederera (1871–1940). Nynější expozice 
tak připomínají historii celého hradního komplexu, ukazují dosud 
nevystavené exponáty a nechávají návštěvníka potěšit se krásou 
historického nábytku i působností uměleckých děl.
V zámecké kapli návštěvníci zhlédnou barokní oltář doplněný 
anděly od předního sochaře moravského baroka Jiřího Antoní-
na Heinze (1698–1759). Pozoruhodné jsou fresky se státoprávní 
tématikou a portréty zeměpánů ve vstupním oválném foyer zám-
ku. 
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1 Expozice sochaře Hugo Lederera 
2 Stropní malba ve vstupním sále
3 Barokní oltář Jiřího Antonína Heinze
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V císařském sále si pak návštěvník může prohlédnout galerii 
habsburských panovníků, která dříve zdobila velký zasedací sál 
znojemské radnice. O dřívější podobě města Znojma vypovídá 
veduta města z roku 1688 připomínající i dávno zaniklé archi-
tektonické památky.
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4 Expozice Noblesa křehkého dekoru
5  Portrétní galerie habsburských panovníků v Císařském sále
6 Muzejní expozice dobového nábytku 
7 Muzejní expozice dobového nábytku 
8 Muzejní expozice dobového nábytku 
9 Pohled na Znojmo od jihu (1688), olej, plátno, autor neznámý
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