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P Ř I H L Á Š K A 
 

DO SOUTĚŽE O CENU ZA NEJLEPŠÍ PŘÍPRAVU A REALIZACI 

PROGRAMU REGENERACE MPR A MPZ ZA ROK 2020 
 

 

 
 

Název MPR/MPZ 
 

Městská památková rezervace ZNOJMO 

 
 

 

Zdůvodnění 

přihlášky 

Proč se domníváte, že byste měli za příslušný rok získat Cenu za nejlepší přípravu a 

realizaci Programu regenerace MPR nebo MPZ, vyzvedněte významné památkové objekty 

v obci.  

Charakteristika objektů, veřejného prostoru, souboru budov, chráněných území atd., které 

považujete za hlavní důvod k podání přihlášky do soutěže o Cenu za nejlepší přípravu a 

realizaci Programu regenerace MPR a MPZ za rok 2020, doplněnou fotodokumentací. 

  
Královské město Znojmo patří k nejstarším městům České republiky s množstvím 

významných kulturních památek. Historické jádro s četnými kostely, obklopené fragmenty 

středověkých hradeb, si uchovalo renesanční styl; je plné křivolakých uliček, romantických 

vyhlídek a půvabných zákoutí.  

Na území města žil člověk již ve starším paleolitu. Nepřetržitě je pak osídleno od příchodu 

Slovanů na Moravu v 6.století. V 9. století byla na Hradišti založena výšinná pevnost, 

náležející k Velkomoravské říši. V 1. polovině 11.století se stěhuje duchovní a správní 

centrum na protější ostroh, kde vzniká hrad, sídlo přemyslovského knížete a velkofarní kostel, 

rotunda Panny Marie, později zasvěcená sv. Kateřině. Kolem roku 1100 byl postaven původní 

kostel sv. Mikuláše. Nově vzniklé vsi v podhradí byly před rokem 1226 ohrazeny a králem 

Přemyslem Otakarem I. v uvedeném roce povýšeny na královské město. Na jih od města, při 

brodu řeky Dyje, je v r. 1190 založen premonstrátský klášter. Do nově vytyčeného města byli 

zváni němečtí kolonisté, svoji obec tady vytvářeli i Židé. V průběhu 13. stol přicházejí do 

města zástupci církevních řádů, minorité, dominikáni a klarisky. Po bitvě na Moravském poli 

byl ve znojemském klášteře minoritů v letech 1279-1297 dočasně pohřben český král Přemysl 

Otakar II. Město se dále rozvíjelo a bohatlo a díky stálé podpoře vládnoucího královského 
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rodu mu byla udělována řada privilegií. Areál města je stále důkladněji opevňován systémem 

hradeb a věží. Podobu pevnosti si zachovalo do přelomu 18. a 19. století, kdy byly části 

hradeb zrušeny a město se začalo rozvíjet i mimo středověký půdorys. tavební činnost v 19. 

stol. ovlivnil projekt na novou zástavbu města. Byla založena okružní třída s parkovou 

úpravou a kruhové náměstí, z něhož paprskovitě vybíhá sedm ulic, postupně obestavěných 

bloky obytných domů. Historickému jádru se vyhnuly rozsáhlé demolice, neboť nová 

zástavba vznikla na místech starých vinic. Díky tomu se v historickém jádru dochovalo 

množství stavebních památek všech stavebních slohů. K těm nejvýznamnějším patří: 

 Rotunda sv. Kateřiny 
Románská rotunda Panny Marie a sv. Kateřiny je unikátní památkou přemyslovského 

knížecího hradu, jedním ze symbolů české státnosti. Ve 12. století byla vyzdobena 

nástěnnými malbami, které představují biblické výjevy, jenž jsou doplněny o ojedinělou 

galerii přemyslovských knížat 10. a 11. století. Tato národní kulturní památka je v majetku 

města a provozuje ji Jihomoravské muzeum ve Znojmě. 

 

                          
 

 Znojemský hrad (Deblínský zámek) 

Znojemský hrad - původní sídlo znojemských údělných přemyslovských knížat a pevnost 

strážící jižní hranici českých zemí. Hrad byl postaven v 1. polovině 11. století na skalním 

ostrohu nad řekou Dyjí. Na jeho základech v 18. století vybudovali pánové z Deblína barokní 

zámek. Deblínský zámek na hrad navázal pouze v půdorysu severního a východního traktu. 

Na místě jižního a západního křídla někdejšího hradu vzniklo prostorné nádvoří ve stylu 

čestného dvora. Vstupní oválný sál zámku, tzv. Sál předků, upoutá nástropní freskovou galerií 

rakouských Habsburků. Zámek je majetkem města a dnes slouží jako muzeum, které 

provozuje Jihomoravské muzeum ve Znojmě. 
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 Chrám sv. Mikuláše 

Chrám byl dostavěn v pol. 15. stol. jako mohutné síňové trojlodí. Byl vybudován na 

románských základech. Dnešní siluetu kostela doplňuje novogotická věž za oknem 

presbytáře. Z původního vybavení kostela se dochovalo kamenné pastoforium, které bylo 

v loňském roce restaurováno. Z barokního zařízení je nejhodnotnější kazatelna ve tvaru 

zeměkoule od sochaře Josefa Winterhaldera. 

        
 

 Kaple sv. Václava 

Byla postavena před rokem 1521 při městské hradbě v koutu hřbitova u chrámu sv. Mikuláše, 

v těsné blízkosti pozdně románského karneru (hřbitovní kaple s kostnicí v podzemí). Svůj 

název kaple dostala od gotické plastiky sv. Václava na vstupním průčelí. Horní kaple, 

zasvěcená sv. Anně a sv. Kateřině, se pyšní překrásnou pozdně gotickou krouženou klenbou, 

jedinou svého druhu na Moravě. Dolní kaple, zasvěcená sv. Martinovi, je vzhledem k 

mohutnosti své architektury patrně staršího data. V 19. století užívala horní kapli evangelická 

církev, v 2. polovině 20. století pak církev pravoslavná. V současnosti je kaple místem 

uměleckých výstav a koncertů. 
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 Radniční věž 

Radniční věž je ikona Znojma, symbol jeho slavné historie, nejkrásnější ukázka znojemské 

pozdní gotiky. Na objednávku zdejších konšelů byla postavena v letech 1445 - 1448 mistrem 

Mikulášem ze Sedlešovic. Výška věže i s kopulí je 79,88 m, výška zdiva 68,60 m. Stavba je 

zbudována na skále a její základy jsou až 3 m hluboké. Z ochozů věže bylo možno udržovat 

výborný přehled o dění v celém městě a jeho širokém okolí. Věž tehdy fungovala jako 

ústřední nervový bod organismu městského opevnění Znojma. Byla nepostradatelnou 

hláskou, odkud bylo možné spatřit jakýkoli pohyb nepřítele v okolí města. 

 

   
 

 Kostel sv. Michala 

Po chrámu sv. Mikuláše druhý nejvýznamnější kostel ve městě, postavený již kolem roku 

1100. Jeho zasvěcení archandělu Michalovi, Strážci nebes, a poloha na nejvyšším bodu města 

naznačují, že mohl dost možná nahradit pohanské kultiště. Chrám v pozdějších staletích 

postihla řada pohrom, nejvíce utrpěl za husitského obléhání města. Kněžiště bylo v pozdní  

gotice zaklenuto složitou hvězdicovou klenbou. Raně barokní loď s bočními kaplemi a 

odděleně stojící zvonice je pak až dílem jezuitů, kteří při kostele působili od třicetileté války 

až do roku 1773. Poté kostel sloužil znojemské vojenské posádce a studentům středních škol. 
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 Dominikánský kostel sv. Kříže 

Kostel Nalezení sv. Kříže byl postaven v sousedství někdejší Východní (či Prostřední) brány 

města v polovině 13. století v rámci výstavby dominikánského kláštera. Zde uchovávaná 

vzácná relikvie sv. Kříže Kristova přiváděla do kostela po tři staletí davy poutníků. Vše ale 

zničil katastrofální požár roku 1555. K obnově došlo až po polovině 17. století. Dominikány 

najatý italský stavitel zde aplikoval raně barokní trojlodní dispozici, ve které boční lodi tvoří 

separátní kaple propojené úzkými průchody. Zástupy věřících do kostela dodnes láká 

zázračný milostný obraz Panny Marie Znojemské. 

 

             
 

 Minoritský klášter (později františkánský) 

Na předhradí znojemského hradu byl v třetině 13. století králem Přemyslem Otakarem I. 

založen klášter menších bratří – minoritů. O 40 roků později doplnil mnichy konvent sester 

sv. Kláry. Podle společného dvoulodního konventního chrámu Nanebevzetí Panny Marie se 

pro celý rozlehlý areál vžilo označení klášter Panny Marie. V letech 1279 až 1296 byl v 

kryptě kostela pochován padlý král železný a zlatý, Přemysl Otakar II. Po velkém požáru v 

roce 1494 a nástupu Lutherova učení nastává pro klášter období hlubokého úpadku. Téměř 

prázdnou budovu minoritského kláštera se souhlasem panovníka obsadili roku 1535 

františkáni z Dolního předměstí Znojma. V baroku prosperující a rozšířený klášterní areál 

klarisek a františkánů ve Znojmě ale císař Josef II. v roce 1782, resp. 1784 zrušil. Budovy 

byly následně z části pobořeny, z části adaptovány pro účely divadla, gymnázia a krajské 

věznice. Dnes zde najdeme obchodní akademii a hlavní sídlo Jihomoravského muzea ve 

Znojmě. 
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Město Znojmo dlouhodobě a koncepčně pečuje nejen o kulturní památky na území městské 

památkové rezervace, ale také o veřejný prostor, díky čemuž je vzhled ulic a náměstí v centru 

města na vysoké estetické úrovni. Tato změna pozitivně přispěla k oživení turistického ruchu, 

a tím i k větší propagaci historicky cenných kulturních památek, jejichž počet a rozmanitost 

architektonických slohů je ve Znojmě obrovská. Snad právě proto je Znojmo pyšným 

držitelem titulu Historické město roku 2010. 

 

 

                                           
 

Tím hlavním důvodem proč se domníváme, že bychom měli po deseti letech opět získat 

Cenu za nejlepší přípravu a realizaci Programu regenerace MPR nebo MPZ je velký kus 

práce, který se podařilo za 10 let odvést v areálu bývalého pivovaru Hostan, který v roce 

2010 město koupilo od společnosti Heineken. Areál pivovaru se nachází na západním okraji 

městské památkové rezervace, na území zaniklé přední části přemyslovského hradu. Stavební 

historie pivovaru sahá do počátku 18. století, kdy znojemští konšelé dospěli k rozhodnutí 

založit městský pivovar. Pivo se zde začalo vařit v roce 1720, tedy přesně před 300 lety.  

 

                                               
 

 
 

Většina budov pivovaru pro svoji architektonickou a historicko-technickou hodnotu byla 

v roce 2010 prohlášena ministerstvem kultury ČR za kulturní památku. Tím, že město 

nefunkční areál odkoupilo, získalo vliv nad budoucím využitím a podobě tohoto historicky 

cenného území, neboť pivovar je situovaný v bezprostřední blízkosti národní kulturní 

památky rotundy sv. Kateřiny a znojemského hradu. Rozvoj areálu pivovaru a hledání 

vhodných soukromých investorů se stalo kontinuálně hlavní prioritou vedení radnice.  
 

Jak šel čas s oživováním pivovaru? 

V roce 2011 nechalo město zpracovat územní studii regenerace areálu pivovaru, která slouží 

jako základní koncepční podklad pro další vývoj této lokality. 
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 2013: Statické zajištění a úpravy opěrných zdí kolem kulturní památky, rotundy sv. Kateřiny 

V rámci stavebních prací došlo k demolici a úpravě části ohradní zdi včetně brány, která 

oddělovala areál původně soukromého pivovaru od nejbližšího okolí rotundy. Část ohradní 

zídky, která byla zachována, byla výškově upravena, omítnuta a osazena kamennou hlavou. 

Stávající opěrná zeď svahu kolem rotundy byla odstraněna a byla nahrazena novou 

kamennou, část byla provedena se železobetonovým jádrem. Stávající betonové plochy 

okapového chodníku kolem rotundy byly odstraněny a nahrazeny novými kamennými. 

Opravy se dočkalo též stávající kamenné schodiště do rotundy a stávající nasvětlení rotundy. 

Ulice Hradní byla rozšířena zadlážděním šatovskou dlažbou až k nově vybudované opěrné 

zdi. Svah, na němž se rotunda nachází, byl nově ozeleněný. Rotunda se dočkala i nového 
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nasvětlení. Celková hodnota investice činila 3 mil. Kč. Na realizaci projektu poskytl 

Jihomoravský kraj dotaci ve výši 600 tis. Kč. 
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2014 - 2015: Znojemský městský pivovar (bývalá administrativní budova) 

Prvním investorem, který probudil opuštěný areál k životu, se stala společnost Znojemský 

městský pivovar. Město společnosti, která tu v roce 2015 obnovila výrobu piva, pronajalo 

administrativní budovu s výčepem a severním dvorem na dobu 30 ti let. Podařilo se jí úspěšně 

zrealizovat 1. fázi svého investičního záměru, a to přestavbu původní administrativní budovy 

(kulturní památky) na řemeslný pivovar s maximální kapacitou deseti tisíc hektolitrů ročně s 

využitím přízemí a sklepních prostor. Zde bylo umístěno nové technologické vybavení, 

včetně nezbytného provozního zázemí. Druhé patro je využíváno beze změn jako 

administrativní prostory, se zachováním původních historických interiérů. V přízemí byla 

vybudována firemní prodejna, v níž se prodává tradiční Znojemská 11% a další místní 

speciály. Zájemci mohou nahlédnout přímo do provozu pivovaru prostřednictvím 

komentovaných prohlídek. Investor do rekonstrukce a zprovoznění minipivovaru investoval 

z vlastních zdrojů 17 milionů korun. 
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2017: Expozice pivovarnictví (bývalá varna včetně podsvětí) 

Expozici pivovarnictví otevřelo město společně s Národním zemědělským muzeem 

v prostorách bývalé historické varny. Její dominantou je původní technologické zařízení z 

roku 1930, které bylo vyrobeno ve Škodových závodech v Plzni. Sestává z vystírací kádě, 

rmutového kotle, mladinového kotle, scezovací kádě a zcezovacího korýtka. Expozice mapuje 

nejen historii a tradici pivovarnictví ve Znojmě, ale také seznámí návštěvníky s hlavními 

pivovarskými surovinami a se způsobem vaření piva od nejstarších dob až po dnešek. Do 

jednoho z exponátů – do scezovací kádě – mohou návštěvníci i vstoupit a prohlédnout si ji 

zevnitř. Zároveň se tu formou videosekvence seznámí s historií znojemského pivovaru. Ve 

vystírací kádi na návštěvníky čeká 3D projekce vařené mladiny. Expozice pivovarnictví myslí 

i na své nejmenší návštěvníky.  Pro děti je připraven dětský koutek a zábavný průvodce 

expozicí v podobě Pivní kvasinky.  

Nová Expozice pivovarnictví je nejen dalším důležitým krokem k oživení areálu pivovaru v 

centru města, ale bude i dalším turistickým lákadlem Znojma. Investiční náklady byly 6 mil. 

Kč. 
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2019: Enotéka znojemských vín (bývalá kotelna a strojovna) 

Na podzim roku 2019 byla veřejnosti zpřístupněna další opravená část areálu bývalého 

pivovaru. Společnost Vinotrh.cz  zde otevřela unikátní Enotéku znojemských vín s 

originálním designově řešeným prostorem. Architektonické řešení prostoru Enotéky pochází z 

dílny architektonické kanceláře Chybik+Kristof. Za projekt Enotéka znojemských vín získali 

jeho autoři v letošním ročníku České ceny za architekturu čestné ocenění Finalista a v 

GRAND PRIX Národní cena za architekturu 2020 vyhráli první místo v kategorii “nejlepší 

interiér”. Projekt se nachází v přestavěném pivovaru z 19. století a přilehlém technickém 

prostoru, který byl k budově dostavěn v 80. letech minulého století. Renovace historické části 

proběhla velmi konzervativním způsobem. Klasická obdélníková budova památkově chráněné 

strojovny byla přeměněna na historický výstavní prostor, který slouží k degustaci vín 

znojemského regionu.  Velkorysý prostor místnosti Enotéky nabízí ještě další možnosti 

využití, zejména ve spojitosti s kulturními akcemi. Naopak z utilitárního prostoru bývalé 

kotelny byla zachována pouze vnější struktura s úmyslem vytvořit zcela nový koncept. Do 

strohého bílého interiéru je vložena kontrastní tmavá vestavba, hravá kompozice organických 

objemů v různých výškových úrovních rozdělující tuto „bílou krabici“ na jednotlivé prostory 

a menší vzájemně propojené místnosti, čímž odkazuje na měřítko a atmosféru tradičních 

místních vinných sklepů. Tento nově pojatý vinný bar tak mění původní význam architektury 

i funkce haly. Bývalá technická hala strojovny se otevřela okolí a výhledům na protilehlý 

kostel a město díky sestavě asymetrických oken. Odstín fasády průčelí vznikl kombinací 

různých barev sousedních budov, což posiluje architektonický a historický pocit 

sounáležitosti. Znojemská Enotéka je výzvou tradičním představám o rekonstruování 

historických budov. Součástí oprav byla i demolice novodobé zdi mezi pivovarem a jižní 

přístupovou cestou, díky které v bezprostředním okolí Enotéky vzniklo venkovní posezení s 

úchvatným výhledem na historické jádro města. Celková investice byla ve výši 13 milionů 

korun, z toho 6 milionů korun činila vlastní rekonstrukce a 7 milionů šlo na vybavení a 

zařízení Enotéky. Financování bylo zajištěno z vlastních zdrojů společnosti Vinotrh.cz, bez 

využití dotací.  

 

http://www.mkcr.cz/scripts/detail.php?id=429


14 
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2019: revitalizace veřejného prostranství v areálu pivovaru (ulice Hradní a bývalá jižní 

přístupová cesta k rotundě) 

Město samo do areálu pivovaru také investuje. Vybudovalo kompletně nové inženýrské sítě a 

revitalizovalo veřejné prostranství v areálu včetně nového mobiliáře a zeleně v celkové 

hodnotě 28,8 mil. Kč. Díky rozsáhlému archeologickému průzkumu, který předcházel 

vlastním stavebním pracím, se podařilo kromě jiného odhalit základy Loupežnické věže a 

přemyslovské hradní brány, které jsou v dlažbě připomenuty pomocí cortenových desek. 

Nerezové desky s vyřezaným nápisem, které jsou nainstalovány v šatovské dlažbě, odkazují 

na původní využití jednotlivých budov v areálu.  
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2020: Letní restaurace s krytým pavilonem (severní dvůr pivovaru) 

 

V červnu 2020 Znojemský městský pivovar otevřel letní restauraci v severním dvoře, která 

bude v následujícím roce součástí Pivovarské restaurace v přilehlém objektu bývalého 

výčepu. Investorem je Znojemský městský pivovar, který tímto počinem rozšířil svoje 

aktivity v areálu pivovaru. V první fázi byla zbouraná zeď z ulice Přemyslovců, následovala 

demolice kuželny a trafostanice. Následovala výstavba ocelového pavilonu a obnova volného 

prostoru původní minoritské zahrady. Došlo také k vytvoření vyhlídkové promenády 

prodloužením vyhlídky na konci ulice Přemyslovců. Vyžití zde najdou i děti, pro které bylo 

vybudováno pískoviště s herními prvky. 

 

 
 

   
 

V příštím roce bude v areálu opraven a zpřístupněn další objekt, a to bývalý výčep, v němž 

bude umístěna stylová pivovarská restaurace. 

Všechny uvedené investice pomohly vdechnout nový život celému areálu, který se tak stává 

atraktivní lokalitou pro místní obyvatele i turisty. 
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A to není ale zdaleka všechno, co se za posledních 10 let v historickém centru města 

Znojma podařilo vybudovat a opravit. 

 

2010 – orientační systém města Znojma se zaměřením na MPR 

Cílem tohoto projektu bylo zkvalitnění informační služby v cestovním ruchu a využití 

potenciálu regionu jeho efektivní a stálou propagací a vytvoření místního orientačního a 

navigačního systému, provázání všech atraktivit cestovního ruchu ve městě Znojmě pomocí  

jednotného designového řešení navigačních a orientačních prvků. Orientační systém obsahuje 

billboardy, tištěné propagační materiály, zvukové informační panely, vymezení naučných tras 

a okruhů, nový orientační systém městské památkové rezervace a mobilní propagaci města. 

Cílovými body pro navigaci jsou kulturní historické památky a služby (WC, informační 

centrum). Investorem projektu bylo město Znojmo. Celkové náklady činily 3, 7 mil. Kč, 

z toho dotace byly ve výši 3,4 mil. Kč z operačního programu ROP NUTS II Jihovýchod, 

název výzvy: 2. 2 – Rozvoj služeb v cestovním ruchu.  
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2010 – revitalizace lokality Jáma (Staré Město) 

Tato historicky cenná lokalita je tvořena úvozem lemovaným ve směru k městu ostrohem 

znojemského hradu a vyvýšenou platformou s chrámem sv. Mikuláše. Směrem do údolí Dyje 

je lokalita Jámy ohraničena linií středověké hradby s malou brankou. Přestože mnohé z 

domků již dnes chybí a mnohé byly upraveny a dostaveny, území si dodnes zachovává mnoho 

ze svého původního ducha. S určitou nadsázkou můžeme říci, že i v dnešní době toto místo 

žije do určité míry svým soukromým životem, poněkud stranou pod hradbami výstavného 

města. Hlavním cílem projektu bylo revitalizovat celé řešené území, tzn. provést rekonstrukce 

stávajících veřejných prostranství a zelených ploch, cest, chodníků, schodišť, opěrných a 

ohradních zdí a dalších souvisejících drobných konstrukcí, dále osazení nových prvků 

městského mobiliáře vč. kompletní rekonstrukce veřejného osvětlení. Významným prvkem 

rekonstrukce je znovuobnovení v minulosti uzavřené uličky spojující Staré Město a ulici 

Úvoz. Realizace vychází z architektonicko-urbanistického rozboru historické lokality „Jáma“. 

Tato studie definuje základní architektonické a urbanistické znaky místa, popisuje a lokalizuje 

problémy či urbanistické závady a navrhuje způsob nápravy. Město do revitalizace 

investovalo z vlastních zdrojů 4, 2 mil. Kč. 

  
 

    
 

http://www.mkcr.cz/scripts/detail.php?id=429


19 

2010-2011 – revitalizace hradebního příkopu (Dolní park) 

Z původního fortifikačního systému města Znojma se zachovalo do dnešní doby několik 

poměrně celistvých úseků. V řešené lokalitě je dochována část hradebního systému s 

dominantou hranolové „Střelniční“ věže, která tvoří předěl mezi zástavbou na ul. Dolní Česká 

a městským parkem, vzniklým po roce 1848. Nosnou ideou stavebních zásahů bylo vyčištění 

území od nevhodných a degradujících novodobých vestaveb a dostaveb v areálu bývalé 

stolárny. Rekonstrukce a doplnění historických konstrukcí opevnění, byla provedena tak, aby 

mohla být prezentována dochovaná část středověkého fortifikačního systému města a aby 

vnímání území bylo funkčně opodstatněné a ucelené. Prostor hradebního příkopu je propojen 

s ulicí Kollárovou v objektu č. p. 15, dále s ulicí Dolní Česká č. p. 25 a č. p. 13 a s Městským 

parkem. Revitalizované území je nyní využíváno obyvateli města i turisty a návštěvníky ke 

krátkodobé rekreaci (průchod územím, odpočinek, hra dětí, účast na kulturní akci apod.). 

Investorem akce bylo město s nákladem 13,8 mil. Kč. 
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2011 - 2013 Adrenalinové trasy znojemského podzemí 

Investorem projektu bylo město Znojmo. Byl realizován díky operačního programu ROP  

NUTS  II Jihovýchod, prioritní osa: Rozvoj udržitelného cestovního ruchu. Realizací projektu 

došlo k vyčištění vybraných tras znojemského podzemí, vybudování a zabezpečení vstupů do 

podzemí a instalaci expozic o historii podzemí a tím k zachování historické formy podzemí 

pro další generace. Projekt přispěl ke zlepšení životního prostředí a zvýšení turistické 

atraktivity Znojma. Na každé ze tří tras čekají na návštěvníky kromě úzkých chodeb a 

neobvyklých překážek také speciálně vybudované expozice. Zajímavostí prohlídky je také to, 

že na třech místech jsou trasy v podzemí propojeny s městským kamerovým systémem. 

Návštěvníci se tak mohou podívat, co se děje několik desítek metrů nad nimi. Město 

otevřením adrenalinových tras reagovalo na stále stoupající poptávku turistů po nevšedních 

zážitcích. Nové adrenalinové trasy stály město 7,5 milionů korun, z toho 85 % nákladů 

pokryly dotace z Evropské unie. 
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2011 – založení městské Rajské vinice (Karolininy sady)  

Přímo v centru Znojma, na svahu pod chrámem svatého Mikuláše a starým městem, vznikla 

městská vinice. Rajská vinice obnovila tradici, která ve městě vína zanikla už v 19. století. 

Karolininy sady leží v jižní části MPR a slouží jako plocha pro odpočinek a vycházky 

obyvatel města Znojma i návštěvníků města. Zároveň vytváří přirozený a historický přechod 

mezi urbanizovaným centrem města a údolím řeky Dyje. Revitalizací Karolininých sadů je 

tato funkce území ještě víc posílena a zatraktivněna. Vybudování městské vinice je vnímáno 

také jako příspěvek k prezentaci města Znojma, jako centra významného vinařského regionu. 

Opomenout nelze ani didaktický význam vinice – možnost prezentovat práci na vinici od 

jejího založení až po sklizeň v průběhu roku. Produkční význam vinice je potom vnímán jako 

sekundární. Na svazích byla v souladu s historickými záměry vysázena městská vinice 

doplněná o sadové květinové úpravy. Byly opraveny cesty, opěrné zídky, oplocení i stávající 

drobná architektura (altán). Součástí revitalizace bude i oprava původního altánu, který slouží 

pro ochutnávky vína. Náklady na stavbu činily 6 mil. Kč. 
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2011 - 2016 – revitalizace Městského parku (Střední a Dolní park) 

Městský park (dříve Husovy sady) je součástí celého historického systému okružních 

městských parků postupně budovaných po zbourání středověkých městských hradeb od 

počátku 19. století po celém obvodu historického jádra města Znojma. Celý tento unikátní 

parkový systém byl budován postupně po celou tuto dobu až do počátku 2. světové války ve 

20. století. V této době vykazoval svoji nejucelenější a nejpokročilejší podobu. V době 

komunistického režimu však postupně degradoval zanedbanou údržbou a nekompetentními 

zásahy, takže došlo k celkovému poklesu jeho kvality a dokonce téměř k vymizení některých 

jeho částí. S revitalizací Městského parku začala znojemská radnice v roce 2011 a obnova 

parku v centru města potrvá minimálně do konce roku 2023. Cílem radnice je postupná a 

citlivá revitalizace, která v plné míře zachová hlavní hodnoty Městského parku ve Znojmě, 

zejména prostorovou, historickou a oddychovou funkci parku s ohledem na soudobý životní 

styl a zároveň zvýší bezpečnost občanů, neboť řada stromů v parku je na horní hranici své 

životnosti. Komplexní revitalizaci parku rozpracovává projekt, který reflektuje původní 

myšlenku při založení parku, tj. nevnímá jej pouze jako spojnici spodní a horní části města, 

ale především jako místo pro odpočinek, relaxaci a společenské vyžití obyvatel města. K 

nejvýznamnějším změnám, které jsou v parku realizovány, patří obměna stávajícího 

centrálního stromořadí tvořeného převážně jírovci kultivarem javoru horského. Dále budou 

vysazeny desítky nových, často vzácných, stromů, stovky keřů a tisíce trvalek a cibulovin. 

Park se tak stal kvetoucí klidovou zónou v centru města. V parku také během regenerace 

došlo k výměně inženýrských sítí, povrchu cest, mobiliáře a veřejného osvětlení. Do dnešních 

dnů byl revitalizovaný Střední a Dolní park, a to nákladem celkem 32 mil. Kč. Horní park na 

svoji obnovu teprve čeká. 
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2015 - 2017 – oprava krovu a stropů na znojemském hradě (nazývaný též Deblínský 

zámek) 

Znojemský hrad vznikl za knížete Břetislava v první polovině 11. století jako součást systému 

pohraničních pevností, sídlo znojemských údělných Přemyslovců a důležité správní centrum. 

Svoje postavení si ponechal i později jako královský hrad. V první polovině 18. století nechali 

tehdejší majitelé hrabata z Deblína část hradu přestavit na barokní zámek. Znojemský hrad je 

v majetku města, ale v současné době ho provozuje Jihomoravské muzeum, které sem 

návštěvníky láká na své expozice. 

S opravou krovu a stropů pod nimi začalo město již v roce 2011 a investovalo zde zhruba 12 

mil. Kč. Peníze šly na opravu západního, jižního křídla a části středního křídla. V roce 2015 

se pokračovalo na zbývající etapě oprav, a to takzvaného přístavku ve středním křídle hradu. 

Stavební práce spočívaly v opravách stropů, krovů, střešní krytiny, opravě římsy a rovněž se 

prováděly klempířské práce. V části povalových stropů byla položena hliněná dlažba. Město  

na opravu získalo  v letech 2015-2017 finanční podporu od státu, a to z Programu regenerace 

městské památkové rezervace ve výši 2,92 mil. Kč. Z vlastních prostředků pak hradilo celkem 

4,1 mil. Kč.  
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2018 – oprava Prašné a Nové věže (součást středověkého městského opevnění) 

Opravy Prašné a Nově věže, které jsou součástí historického středověkého opevnění Znojma, 

skončily koncem roku 2018. Obě nyní patří do prohlídkové trasy hradebního opevnění, která 

začíná výstupem na Radniční, Střelniční a Vlkovu věž, pokračuje prohlídkou válcové Psí 

věže, hranolové Prašné věže a nízké Nové věže, odkud se návštěvníci Dyjskou ulicí dostanou 

do Karolininých sadů. K věžím vedou zpevněné cesty, které se napojí na již existující síť 

stezek i na druhý vstup do Kapucínské zahrady z Pasteurovy ulice.  

Hranolová věž (tzv. Prašná věž v západním rohu zahrady) je přístupná z přilehlé 

severozápadní hradební zdi. Má jedno podzemní podlaží a dvě nadzemní, přičemž každé z 

nich tvoří dispozičně vždy jedna místnost. Byla zde odstraněna narušená omítka, kterou 

způsobilo zatékání, došlo zde k očištění zdí a stropů a provedly se sanační práce. Úpravy se 

dotkly i venkovních, okenních a dveřních otvorů a odborně se ošetřily i dřevěné konstrukce 

jako stropy a schodiště. V této věži je dnes umístěna expozice Historie znojemského 

opevnění. 

V nižší válcové věži (tzv. Nová věž v jižním cípu zahrady), kterou tvoří jediná místnost, je 

nyní vybudované strmé schodiště vedoucí na novou vyhlídku. Je zde zrekonstruovaná 

podlaha, vyspravené spárování obvodového zdiva a další prvky, které byly ve špatném 

stavebně-technickém stavu. Uvnitř věže je nyní nově umístěna výstava historických zbraní a 

zbroje. 

V Kapucínské zahradě se kromě hranolové a válcové věže pracovalo i na jejich pohodlném 

zpřístupnění, vytvořily se tu zpevněné cesty a také druhý vstup do areálu z ulice Pasteurova. 

Dále se zapracovalo na elektrifikaci tak, aby se při výjimečných příležitostech mohl prostor 

využít v nočních hodinách. Do celé akce město investovalo více než 3, 3 mil. Kč. 
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2019 - městský dům Slepičí trh 2 

Dvouposchoďový dům s patrovou arkádovou galerií dvorních průčelí byl založen před 

polovinou 16. století a vystavěn v goticko-renesančních formách s pozoruhodnými 

architektonickými a plastickými detaily. V tomto památkově chráněném domě se nachází 

vchod do Znojemského podzemí.  

V rámci rekonstrukce byla opravena fasáda průčelí i nádvoří, včetně výměny oken a dveří. 

Součástí stavby byla i nová soustava ochrany před bleskem. Investice města tu činila více než 

3,6 milionu korun, přičemž částku 565 000 korun pokryla dotace z Ministerstva kultury z 

Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón pro 

rok 2019. 

 

    
 

   

 

 

A. Péče o kulturní památky v MPR nebo MPZ  
 Doplnit požadované údaje o písemný komentář a v případě vhodnosti i číselné vyjádření. 

     
A.1. Počet nemovitých kulturních památek na území MPR nebo MPZ na konci roku 2020. Rozloha MPR nebo MPZ 

v ha. (Informativní údaje.) 

 

• rozloha MPR Znojmo……………………………………………………………. 51,1 ha 

• počet objektů s číslem popisným………………………………………………….…..578 

• počet nemovitých kulturních památek……………………………………….…… 167 

o Počet památek ve vlastnictví města……………………………………………..41 

o Počet památek ve vlastnictví fyzické nebo právnické osoby…………………..115 

o Počet památek ve vlastnictví římskokatolické církve…………………………….7 

o Počet památek ve vlastnictví Jihomoravského kraje……………………………...4 
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• národní kulturní památka (rotunda sv. Kateřiny)………………………………..… 1 

V roce 2017 MK ČR za národní kulturní památku prohlásilo ještě premonstrátský klášter v 

Louce, který ale neleží na území MPR, ale v jejím ochranném pásmu. 
 

A.2. Kulturní památky v MPR nebo MPZ, které byly na konci roku 2020 v havarijním stavu, včetně důvodu 

havarijního stavu a doby trvání tohoto stavu. 

Na území MPR Znojmo se nachází pouze jedna kulturní památka v havarijním stavu, a to 

kapucínský klášter na Masarykově náměstí (rejst. Č. ÚSKP 23466/7-6944. Dle 

památkového katalogu je stupeň stavu 4 havarijní stav.  

Kapucínský klášter vystavěn v 17. století je historicky významnou středověkou řádovou 

architekturou, hodnotnou i z urbnistického a umělecky-historického hlediska. Na podzim 

roku 2019 převzala areál po předchozím odkupu od ÚZSVM znojemská farnost. Bylo 

provedeno vyklizení objektu od komunálního odpadu a degradovaných novodobých 

konstrukcí; v současné době je řešeno podání návrhu na další vyklízecí a udržovací práce. 

Připravuje se zpracování PD, proběhlo několik konzultací k možnému využití a stavebním 

úpravám. Stav areálu je vážný, zahájení neprodlených zabezpečovacích prací je nezbytné pro 

jeho zachování. Pro rok 2020 není prozatím plánována žádná obnova budov areálu kláštera. 

 

  
 

A.3. Kulturní památky v MPR nebo MPZ, které byly na konci roku 2020 nevyužívané, s uvedením důvodu jejich 

nevyužívání a doby trvání tohoto stavu. 

 

 Kapucínský klášter, Masarykovo náměstí 388/13 - probíhá vyčištění objektu, příprava 

celkové rekonstrukce 

 Pivovar – objekt bývalé sladovny (plánované využití na výstavní prostory, v současné 

době je již hotová projektová dokumentace), objekt spilky (v příštím roce město vypíše na 

tento objekt architektonickou soutěž na návrh muzea rotundy) 

 
A.4. Kulturní památky v MPR nebo MPZ, jejichž oprava byla provedena nebo dokončena v roce 2020, se stručným 

uvedením rozsahu obnovy a účelu využití. 

 

 Městský dům Velká Mikulášská 459/3, rejst. č 21786/7-6944  

nárožní goticko-renesanční dům má křížovými klenbami zaklenutý mázhauz, ve střední 

části pak sklípkovou klenbu z roku 1550. Krátké dvorní křídlo má hrázděné patro na 

krakorcích a v mezipatře je umístěna černá kuchyně s původním dýmníkem. Druhé dvorní 

křídlo je barokní a fasáda domu pochází z roku 1890. 
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 V roce 2020 byla provedena II. etapa obnovy střešního pláště směrem do dvora, která 

zahrnovala výměnu a opravu střešní krytiny včetně tesařských, klempířských a 

truhlářských prvků. Dále byly vyměněny okna a dveře. 

 Účel využití: ubytování - Penzion Stará Pekárna 

   
 Městský dům Malá Františkánská 122/2, rejst. č. 36928/7-6944 

Nárožní jednoposchoďový dům se dvěma valbovými střechami byl vystavěn v první 

polovině 16. století a klasicistně upravován. Přestavba prvního poschodí byla provedena 

v roce 1869. Objekt svým umístěním v křížení ulic má mimořádný urbanistický význam. 

 Byla provedena obnova interiérových a exteriérových dlažeb, povrchů historických 

konstrukcí, výplní otvorů, kachlových kamen, nátěr střechy a klempířských prvků, 

včetně výměny dožilých střešních prvků a statické zabezpečení. 

 Účel využití: ubytování (penzion) 
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 Městský dům Dolní Česká 310/2, rejst. č. 38188/7-6944 

Dům s pozdně gotickým jádrem a raně renesančním arkýřem na hlavním průčelí byl 

několikrát přestavován v polovině 20. století. 

 V rámci stavebních prací byla provedena výměna historických výklopných oken. 

Stávající okna byla díky svému havarijnímu stavu neopravitelná, a proto bylo 

rozhodnuto pro jejich výměnu a použitím původního repasovaného kování. 

 Účel využití: přízemí – nebytové prostory, patra – bydlení 

          
 Městský dům Masarykovo náměstí 333/11, rejst. č. 24461/7-6944 

Trojkřídlý měšťanský dům reprezentuje svými typickými formami i kontinuitou úprav 

výstavbu měšťanských domů v 16. století. Starší středověkou zástavbu připomíná severní 

trakt a stavba ve dvorním křídle. Hlavní budova s goticko-renesančním mázhauzem 

zaklenutým do středních kamenných pilířů a s bohatou sklípkovou klenbou v prvním 

podlaží byla založena před rokem 1549. Ve 3. čtvrtině 16. století byla rozšířena 

renesanční přestavbou o levý hloubkový trakt, obohacena novými zaklenutými prostory i 

trámovými stropy v horních podlažích a dovršena úpravou hlavního průčelí s uplatněním 

motivů delfínů na atice. Současně bylo rozšířeno dvorní křídlo s arkádovou lodžií. 

 Byla provedena oprava a výměna střešní krytiny, oprava čelní a dvorní fasády a 

oprava a repase truhlářských prvků. 

 Účel využití: Dům umění - objekt provozuje Jihomoravské muzeum ve Znojmě jako 

výstavní prostory 
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 Městský dům Horní náměstí 258/16, rejst. č. 39484/7-6944 

Barokní dům z druhé poloviny 17. století se středověkými základy a renesančním   

dvorním křídlem. 

 V roce 2020 byla provedena obnova střešního pláště směrem do dvora – výměna, 

oprava střešní krytiny včetně tesařských, klempířských prvků a komínů. 

 Účel využití:  přízemí - prodejní prostory, patra- hotel Morava 

 
 Městský dům Přemyslovců 124/3, rejst. č. 32279/7-6944 

     Areál tří objektů, hlavního domu s průčelím na Václavské náměstí, hospodářské budovy 

     na ul. Malé Františkánské a bočního křídla na ul. Přemyslovců. Jedná o složitý dispozičně             

zajímavý soubor budov s gotickým základem, v renesanci a baroku přestavěným. 

 Byla provedena obnova střešního pláště a oprava uliční a dvorní fasády včetně repase 

truhlářských prvků. 

 Účel využití: ubytování v apartmánech 
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A.5. Objekty, u kterých došlo v roce 2020 ke zrušení prohlášení za kulturní památku, s uvedením důvodu (např. 

havarijní stav, z důvodu nové výstavby, demolice, neodborné obnovy atd.) 

 

V roce 2020 nedošlo u žádného objektu ke zrušení prohlášení za kulturní památku. 

 
A.6. Objekty, u kterých došlo v roce 2020 k prohlášení za kulturní památku, s uvedením důvodu. Uveďte, v kolika 

případech nebylo řízení dosud ukončeno, anebo objekt nebyl prohlášen za kulturní památku. 

 

V roce 2020 nedošlo u žádného objektu k prohlášení za kulturní památku. 

 

 

 

B. Péče o ostatní objekty v MPR nebo MPZ: 
Doplnit požadované údaje o písemný komentář a v případě vhodnosti i číselné vyjádření. 

 
B.1. Budovy v MPR nebo MPZ, které jsou ke konci roku 2020 v havarijním stavu (bez rozdílu vlastníka či charakteru 

objektu), včetně důvodu havarijního stavu a doby trvání tohoto stavu. 

 

•  Malá Mikulášská parc. č. 49 - zbořeniště, je zde plánovaná výstavba nového objektu (již 

hotová projektová dokumentace), stav trvá již delší dobu 

•  Antonínská 424/6 - městský dům - havarijní stav, nutná celková rekonstrukce, objekt je 

nevyužívaný, tento stav již trvá delší dobu 

 Dále se vesměs jedná o menší rodinné domy na ulici Napajedla  a Koželužské a  některé 

dvorní trakty. 
 

B.2. Budovy v MPR nebo MPZ, jejichž oprava byla provedena nebo dokončena v roce 2020, se stručným uvedením 

rozsahu obnovy a účelu využití. 

 

 Antonínská 2587/1 – městský dům, kompletní oprava fasády, účel využití – bydlení 

 Přemyslovců 131/4 – městský dům, výměna oken, účel využití – ubytování 

 náměstí Svobody 1551/4 – městský dům, oprava fasády včetně štukové výzdoby, účel 

využití: přízemí obchodní prostory (Železářství Fiala), patro - bydlení 
 

B.3. Budovy v MPR nebo MPZ, které byly v roce 2020 demolovány, s uvedením důvodu demolice. 

 

V roce 2020 nebyl v MPR demolovaný žádný objekt.  
 

 

 

C. Ostatní akce ovlivňující stav MPR nebo MPZ 

 
C.1. Charakterizujte stav parků, veřejných prostranství v MPR nebo MPZ (např. povrchy komunikací, veřejné 

osvětlení, městský mobiliář, stav zeleně apod.) v roce 2020. Uveďte významné akce, které byly v letech 2010-

2020 podniknuty ke zlepšení stavu. 

 

V současné době je v MPR stav parků, veřejné zeleně a veřejného prostranství na velmi 

vysoké úrovni.  

 Karolininy sady - v minulých letech proběhla jejich revitalizace, která jim vrátila jejich 

původní tvář. Výrazně byla upravena zeleň na svazích, nový přírodní povrch získaly 

stezky, opraveny jsou vyhlídky. Hlavní trasa má veřejné osvětlení, nechybí lavičky, 

odpadkové koše a nové stylové zábradlí. 
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 Gránické údolí - je jedinečným klenotem města Znojma a domovem vzácného mloka 

skvrnitého. Pár minut od samotného historického centra se ocitnete uprostřed kouzelného 

kaňonu, kde na stres běžného dne okamžitě zapomenete. Tvář Gránic se v průběhu let 

velmi změnila a málokdo z nás by je před 200 lety poznal. Díky společnému úsilí místních 

občanů, ať už Němců nebo Čechů, se nyní Gránice pyšní charakterem lesoparku a bohatou 

sítí pěšin, vyhlídkových míst či kamenných zídek. Toto území je jedinečné i tím, že z 

jedné části spadá do ochranné zóny Národního parku Podyjí a z druhé strany do městské 

památkové rezervace. V roce 2015 zde byla otevřena naučná stezka S mlokem Gránickým 

údolím. Stezka obsahuje 7 informačních panelů a mnoho dřevěných soch běžných druhů 

lesních zvířat.  

     
 

 Rajská vinice – založená v roce 2011 na východní části jižních svahů v Karolininých 

sadech. Jsou zde prezentovány různé způsoby pěstování vinné révy, které jsou pro oblast 

Znojemska tak typické.  Vinice je přístupná návštěvníkům, kteří mají možnost zde  

posedět nad sklenkou výborného vína s úžasným výhledem na Kraví horu a do údolí řeky 

Dyje. 

 

  

http://www.mkcr.cz/scripts/detail.php?id=429


32 

 Městský park (Střední a Dolní park) -  zdravotní stav velké většiny stávajících dřevin v 

alejích byl již nevyhovující, což by mohlo ohrozit bezpečnost chodců v parku. To byl také 

hlavní důvod, proč se vedení radnice rozhodlo přikročit k revitalizaci parku. 

    
 

 Hradební příkop (Dolní park) - v letech 2010-2011 prošel rozsáhlou revitalizací. Tento 

unikátní prostor, jakým bezesporu Hradební příkop je, se nachází v Dolním parku Znojmě 

a stal se tak dalším krásným zákoutím města. 

     
 

 Květinová výzdoba – město prostřednictvím své příspěvkové organizace Městská zeleň 

Znojmo každoročně instaluje do veřejného prostoru bohatou květinovou výzdobu. 
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 náměstí Komenského (jeho západní polovina je součástí MPR) a přilehlé ulice 

Kovářská, Jana Palacha a ulice Studentská (ulice Jana Palacha a ulice Studentská leží v 

ochranném pásmu MPR) – jejich rekonstrukce byla dokončena v roce 2010.  Hlavním 

cílem bylo vytvořit z důležitého komunikačního uzlu důstojný vstup do městské 

památkové rezervace. Náměstí by se mělo celkově zklidnit, mělo by být citlivě 

zakomponováno do parků, které ho ze dvou stran obklopují, a nabídnout ostatek místa 

k odpočinku. Jádrem náměstí zůstal klasicistní obelisk s plastikou bohyně Niké, kolem 

kterého je vydlážděna kruhová plocha. Obelisk je doplněn širokými kamennými stupni, 

které nabízejí možnost neformálního posezení. Další klidovou oblastí je prostor před 

gymnáziem napojený na park, což podtrhuje charakter studentského náměstí. Velkoryse je 

na náměstí řešena zeleň. Prostor náměstí je ohraničen kruhovou alejí s množstvím laviček, 

která má pokračování i v navazujících ulicích. Na ulici Jana Palacha formou třířadé aleje, 

na ulici Studentské alejí jednostrannou. Ulice Jana Palacha je řešena jako velkorysý 

městský bulvár. 

 

      
 

 Divišovo náměstí a ulice Velká Michalská – v roce 2014 byla dokončena první etapa 

rekonstrukce severní části městské památkové rezervace. Celková rekonstrukce ulice 

Velká Michalská, části Divišova náměstí a části náměstí Svobody je první etapou projektu 

regenerace. Na ni bude v příštích letech navazovat obnova Jezuitského náměstí a ulic 

Jezuitská a Veselá. Projekt klade důraz na zachování, respektive rozšíření ploch zeleně, 

rozšíření chodníků, obnovu povrchů včetně konstrukčních vrstev a obohacení dopravních 

ploch a pobytovou funkci. 
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 V současné době probíhá rekonstrukce povrchů ulice Horní Česká. 
 

C.2. Charakterizujte hlavní závady životního prostředí v MPR nebo MPZ v roce 2020. Uveďte významné akce, které 

byly v letech 2010 - 2020 podniknuty ke zlepšení stavu (čističky, prohlášení chráněných území, působení 

neziskových organizací, dobrovolníků atd.) 

 

Největším závadou na území MPR Znojmo bylo v minulosti znečišťování ovzduší lokálními  

topidly na tuhá paliva. Postupně byla provedena elektrifikace a plynofikace historického 

jádra.  

Současným největším problémem na úseku životního prostředí je neustále se zvyšující počet 

osobních automobilů. Avšak i tento problém se vedení města snaží řešit. 4 oslovené 

architektonické kanceláře v současné době pro město zpracovávají skici kapacitního 

parkovacího domu v severní části ochranného pásma MPR, který má zajistit pokrytí 

poptávky po parkování nejen pro rezidenty, ale také pro turisty přijíždějící ve směru od 

Prahy.  

Velký krok kupředu byl ve Znojmě proveden v odpadovém hospodářství, a to díky provozu 

regionálního odpadového centra, v němž dochází k třídění separovaného odpadu. Od roku 

2009 jsou v rámci rekonstrukce všech veřejných prostranství na území městské památkové 

rezervace umísťovány podzemní kontejnery jak na komunální odpad, tak i na separovaný, 

které v historickém prostoru působí nerušivým dojmem. 
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C.3. Charakterizujte stav technické infrastruktury v roce 2020 a uveďte hlavní investiční akce v MPR nebo MPZ 

v letech 2010 - 2020 (kanalizační síť, vodovodní řad, plynovod, elektrické vedení atd.). 

 

Od počátku poloviny 90. let se postupně odstraňují závady na technické infrastruktuře při 

předlažbách komunikací, kdy jsou rekonstruovány a doplňovány inženýrské sítě. Největší 

akcí tohoto druhu je rekonstrukce kanalizace v rámci projektu ISPA, která se z velké části 

dotkla i území MPR. V rámci této akce byly opravovány i ostatní sítě, především vodovod. 

Zastupitelstvo města rozhodlo, že nad rámec projektu budou předlážděny všechny ulice v 

MPR, kterých se stavba dotkla. V rámci rekonstrukce veřejných prostranství na území MPR 

se vždy řeší výměna stávajícího nevyhovujícího kanalizačního a vodovodního řadu včetně 

přípojek. Na rekonstrukci přípojek přispívá město majitelům objektů částkou ve výši 50% 

nákladů. 

V případě, že se ve městě provádí rekonstrukce jakéhokoliv veřejného prostoru, jsou v rámci 

zemních prací do výkopů vždy položeny také komponenty metropolitní sítě. Snahou města je 

stávající metropolitní síť v maximální možné míře rozšiřovat a vzájemně propojovat.  
 

 

 

D. Péče o obyvatele a návštěvníky MPR nebo MPZ 
Doplnit požadované údaje o písemný komentář a v případě vhodnosti i číselné vyjádření (je vhodné uvést např., zda je zřízen 

městský informační systém, naučné stezky atd.). 

 

D.1. Počet trvale hlášených obyvatel v MPR nebo v MPZ. 

                2010  2910            2020  2630 

D.2. Je v obci/městě/městské části hl. města Prahy zřízeno infocentrum? Jaké služby nabízí návštěvníkům, jakou má 

provozní dobu atp.? 

 

Ve Znojmě provozuje Znojemská Beseda celkem 2 infocentra, a to Turistické informační 

centrum na Obrokové ulici a na Jižní přístupové cestě k rotundě (ulice Hradní). 

 

 TIC, Obroková 10, Znojmo 

 

    
                                                           

TIC Obroková, Obroková ul. 10, 669 02, Znojmo 

Tel.:+420515 222 552 

Fax: +420515 222 552 

E-mail: tic@znojemskabeseda.cz 
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PROVOZNÍ DOBA: 

 

listopad – duben     

po – pá    08.00 – 17.00   

so    09.00 – 13.00   

      

květen – červen, září – říjen     

po – pá    08.00 – 17.00   

so    09.00 – 17.00 polední přestávka: 13.00 – 13.30 

ne    10.00 -  18.00 

      

červenec – srpen     

po – pá    08.00 – 19.00   

so    09.00 – 19.00 polední přestávka: 13.00 – 13.30 

ne    10.00 – 18.00 polední přestávka: 13.00 – 13.30 

 

TIC na Obrokové ulici zajišťuje: 

• Infoservis: památky a zajímavosti regionu - ubytování - stravování - kam za vínem - sport -  

kultura aj. 

• Kalendář kulturních, společenských a sportovních akcí 

• Předprodej vstupenek na vybrané kulturní akce ve Znojmě i mimo Znojmo přes webové  

portály TICKETMASTER, TICKETSTREAM, TICKETPORTAL a SMSTICKET.  

• Distribuci a nabídku propagačních materiálů, prodej map, průvodců, suvenýrů 

• Prohlídky města 

• Internet 

• Kopírování 

 

Turistické informační centrum na Obrokové 10 splňuje standard služeb dle Jednotné 

klasifikace turistických informačních center České republiky.  

Turistické informační centrum je rovněž členem Asociace turistických informačních center 

České republiky. 
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• TIC Jižní přístupová cesta, Hradní, Znojmo 

 
    

   
 

IC Jižní přístupová cesta, Informace a prodej suvenýrů  

Hradní ul., 669 02, Znojmo 

Tel: +420515 261 668 

E-mail: hrad@znojemskabeseda.cz 

 

PROVOZNÍ DOBA:  

 

květen – září   

denně                        09.00 – 16.30 

    

říjen – duben   

středa – neděle           09.00 – 16.30 

    

Průchod TIC do konce dubna   

pondělí – úterý          09.00 – 18.00 

středa – čtvrtek 09.00 – 18.30 

pátek – sobota            09.00 – 20.00 

neděle                       06.00 – 16.30 

 

Zajišťujeme na TIC Jižní přístupové cesty: 

• Infoservis: památky a zajímavosti regionu - ubytování - stravování - kam za vínem - sport - 

kultura aj. 

• Kalendář kulturních, společenských a sportovních akcí 

• Prodej map, průvodců, suvenýrů 

• Prohlídky města 

 

Turistické informační centrum na Hradní ul. splňuje standard služeb dle Jednotné klasifikace 

turistických informačních center České republiky. 
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Turistické informační centrum je rovněž členem Asociace turistických informačních center 

České republiky.  

                                            
 

 

 Poznávací stezky městem Znojmem 

Pro návštěvníky města je na území MPR nainstalováno celkem 6 zajímavých naučných 

stezek, které umožní poznat historii, krásu a tajemství města Znojma: 

 Pohádková stezka 

 Znojmo a osobnosti 

 Pod povrchem města 

 Znojmo neznámé 

 Cesta staletími 

 Věže města 
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D.3. Kulturní památky, které byly nově zpřístupněny veřejnosti v MPR nebo MPZ v roce 2020 a s jakým zaměřením 

(kulturně výchovným, společenským atd.). 

 

V roce 2020 nebyla nově zpřístupněna veřejnosti žádná kulturní památka. 
 

D.4. Občanské vybavení v MPR nebo MPZ (ubytovací, stravovací, obchodní síť, zdravotnická, tělovýchovná, kulturní 

zařízení, dopravní obslužnost, parkování a další – uveďte obecně jejich přírůstky nebo úbytky v hodnoceném 

období). 

 

 Ubytování v MPR:  

Hotel Clemar……………………..34 lůžek            Hotel Kateřina ………………...  20 lůžek                    

Hotel Lahofer…………………… 31 lůžek            Hotel Morava…. ……….……….46 lůžek                     

Hotel Residence TGM………… ...29 lůžek           Penzion Kaplanka……………..…52 lůžek 

Penzion U Mikuláše………………24 lůžek           Pension Archa……….……………5 lůžek 

Pension Grand Lux …………….…17 lůžek           Pension Jezuitská……...………...11 lůžek 

Penzion Solnice…………………...37 lůžek           Penzion U Císaře Zikmunda….....14 lůžek 

Penzion U Hradeb………………...17 lůžek           Penzion Zlatý vůl……..……...….26 lůžek 

Rezidence Zvon…………………..15 lůžek            Penzion Harvart……………..…  19 lůžek 

Apartmám Antonínská……………16 lůžek           Pension Kulíšek……..….……….10 lůžek 

Apartmány Daun………………….26 lůžek           Penzion Stará Pekárna….……….16 lůžek 

Vinařské apartmány………………18 lůžek      

 

 Stravování v MPR: 

M – Centrum            HoZpoda                          Restaurace u Radnice         U Zlaté konve 

La Casa Navarra      Italská restaurace              La Familia Café                  Tusto Znojmo 

Panorama                 Restaurace Na Věčnosti   Restaurace U Karla             Om restaurace 
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 Kavárny v MPR: 
Kavárna Café Kulíšek               Kavárna Café U Michala         Kavárna U mlsného kocoura 

Kavárna U císaře Zikmunda     Cukrárna Znojmo                     Kavárna Anna U Černého psa 

Kafe u radnice                           Kavárna I Love Coffee            Kofi – Kofi 

Káva na Knopp                         GaP                                           Kavárna Café Pepe 33 

 

 Pivnice v MPR: 

Maxwilliam                               Pivnice U Šneka                       TeraZa u Rotundy 

 

 

            
 

V MPR se kromě ubytovacích a stravovacích zařízení nachází velké množství drobných 

obchodů se zaměřením na potraviny, drogerii, květiny, domácí potřeby, galantarei, látky. 

Potřeby pro rybáře, prodejny knih, papírnictví… V centru nechybí ani provozovny služeb 

jakými jsou kadeřnictví, pedikůra, kosmetika, masáže. Rozšířená jsou na území MPR 

zdravotnická zařízení – většinou ordinace privátních lékařů různých oborů. Nejvíce je jich 

soustředěno v klášterní budově u kostela sv. Kříže a  v domě č. 22 na ulici Velká Michalská.  

V domě Divišovo nám. 10 je dokonce sanatorium pro léčbu pohybového ústrojí. 

 Kulturními zařízeními přímo v MPR  jsou  Znojemská Beseda (Masarykovo nám. 

22),   Jihomoravské muzeum, Dům umění a Městská knihovna. Velmi oblíbená je díky svým 

kulturním programům  hospůdka  Na věčnosti  na ulici Velká Mikulášská.  

Novinkou je nový kulturní prostor GaP, který byl otevřen v roce 2019 ve spolupráci města a 

spolku Umění do Znojma. Jeho záměrem je přispívat k osvětě uměleckých témat a k 

udržování zájmu o umění ve městě Znojmě. Součástí je i kavárna s uměním, design shopem, 

artovou knihovnou a levitujícím oknem. Nabízí nejen kávu, domácí a regionální pochoutky, 

snídaně, ale i kvalitní vína a míchané drinky. Kavárna je navíc donátorem umění – veškerý 

její zisk přispívá k provozu galerie a spolufinancuje kulturní akce. 
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 Tělovýchovná zařízení se s výjimkou školních tělocvičen a hřišť na území MPR 

nenacházejí. Školní hřiště na ulici Veselé je přístupné veřejnosti.          

 Dopravní obslužnost MPR zajišťuje  městská autobusová doprava, která má zastávky 

na Horním náměstí, na Komenského náměstí a na náměstí Svobody.  Problémem  MPR je 

narůstající množství osobních automobilů. Návštěvníci města mohou zaparkovat  v MPR 

pouze na  Horním náměstí  a na Masarykově náměstí. Ve zbývajících částech MPR mohou 

parkovat pouze bydlící. Město bude tento problém řešit výstavbou parkovacích domů na 

okrajích historického centra.  

 Na jaře  2005  zahájil provoz turistický vláček, který vyjíždí od Louckého kláštera 

údolím řeky Dyje, projíždí MPR kolem nejvýznamnějších kulturních památek. Turisty je 

velmi vyhledávaný a plně  využívaný. 

 

                                      
 

 V roce 2019   začal historickým centrem Znojma jezdit speciální vyhlídkový 

elektrobus Znojmáček. Ekologické vozítko pobaví i poučí, ale také dá ochutnat z 

regionálních produktů Znojemska. V doprovodu profesionálního průvodce se tak turista 

pohodlně seznámí s historií královského města a vychutná si přitom kromě čarokrásných 

výhledů např. domácí mošty a marmelády, sušené ovoce z místních sadů, čokoládu, ale i 

znojemské okurky. Programy i ochutnávky jsou samozřejmě přizpůsobeny jednotlivým 

cílovým skupinám, a tak v dětském programu nechybí zábavné úkoly a sladkosti, a v tom 

dospělém degustace místních vín a piva.  
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D.5. Propagace Programu regenerace MPR nebo MPZ na webových stránkách obce/města/městské části hl. města 

Prahy.  

Prezentace MPR nebo MPZ a kulturních památek, nacházejících se v obci/městě/městské části hl. města Prahy 

na webových stránkách obce/města/městské části hl. města Prahy - informace pro návštěvníky MPR nebo MPZ.  

Informace občanům obcí a měst a městských částí hl. města Prahy s MPR a MPZ, týkající se památkové péče 

včetně programů na obnovu kulturních památek na webových stránkách obce/města/městské části hl. města 

Prahy. 

Odkaz na příslušné webové stránky. 

 

Program regenerace MPR Znojmo je propagován na webových stránkách města Znojma 

v sekci městský úřad – odbor investic, který má v působnosti celou agendu, která je s tímto 

dokumentem spojena. https://www.znojmocity.cz/dokumenty/ds-1073/p1=60365 

 

Kulturní památky města Znojma jsou prezentovány  na internetových stránkách města 

Znojma  (www.znojmocity.cz) v sekci O Znojmě - Poznejte Znojmo 

(https://www.znojmocity.cz/poznejte-znojmo/gs-1005)  a Interaktivní mapa 77 divů 

https://mapy.muznojmo.cz/dousek/esriapi/77divu/77divu.html. Zde se zajímavým a 

neotřelým způsobem představuje nejvzácnější pamětihodnosti města Znojma. Slouží jako  

pomůcka při výběru lokalit, které určitě stojí za zhlédnutí, a jako spolehlivý zdroj  informací 

.Další zajímavostí na webových stánkách města je virtuální prohlídka města, která nabízí  

nejen prohlídku celého města, ale i těch nejzajímavějších lokalit z historického jádra – např. 

Slepičí trh, ulici Kramářskou, Mikulášské náměstí, ale i třeba kostel sv. Mikuláše. 

V současné době město Znojmo připravuje spustit zcela nové webové stránky města .  

K propagaci památek slouží také orientační systém v MPR. Jeho základní součástí je 

navigace dominant Znojma a dalších důležitých turistických cílů pomocí rozcestníků. Díky 

nově vytvořeným šesti trasám se návštěvník Znojma může vydat za pohádkovými příběhy, 

za osobnostmi Znojma nebo po věžích. Každá trasa je přehledně označena jinou barvou. 

Začátek veškerých prohlídek je vždy u turistického informačního centra na Obrokové ulici, 

kde je nainstalovaný zvukový panel se všemi informacemi. Kulturní památky jsou označeny 

skleněnými tabulkami s číselným označením.  Na pěti vyhlídkách jsou umístěny zvukové 

panely s ručním generátorem. Zajímavostí orientačního systému je 60 bronzových desek ve 

tvaru rotundy, které jsou zabudovány  v dlažbě na různých místech MPR. Jejich úkolem je 

navigovat turisty k nejvýznamnější kulturní památce města, a to k  rotundě sv. Kateřiny. 

 

Turisté a návštěvníci města se všechny potřebné informace  naleznou opět na stránkách 

města  www.znojmocity.cz, a to v sekci kultura a turismu, která je přesměruje na webové 

stránky Znojemské Besedy, www.znojemskabeseda.cz (příspěvkovou organizaci města 

Znojma),  která v oblasti turistického ruchu poskytuje informační služby obyvatelům města a 

turistům, zajišťuje propagaci města Znojma, poskytuje průvodcovskou činnost a 
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zprostředkovatelské služby. V rámci této činnosti provozuje Turistická informační centra na 

Obrokové ulici 10 a na Jižní přístupové cestě. Dále provozuje prohlídky města a hradebního 

opevnění, radniční věž, Expozici pivovarnictví a Znojemské podzemí. V oblasti kulturní a  

společenské, zabezpečuje místní kulturní a společenské akce, z nichž nejvýznamnější jsou 

Znojemské historické vinobraní, Pivní slavnosti Znojemské kulturní léto, Znojemský advent 

a další. Znojemská Beseda zároveň provozuje Městské divadlo Znojmo a provádí výpůjční 

službu divadelních kostýmů. Spolupracuje s dalšími subjekty činnými v oblasti kultury a 

vzdělávání a podporuje jejich činnost. Zajišťuje vydávání a distribuci Znojemských listů.  

 

Informace týkající se památkové péče včetně programů na obnovu kulturních památek 

naleznou občané na  webových stránkách města v sekci odboru školství, kultury a památkové 

péče. https://www.znojmocity.cz/tema.asp?p1=60327 

 

 

 

E. Společenský život 
 

E.1. Občanská sdružení, nadace, spolky, umělecké soubory působící v obci či městě podporující regeneraci památek, 

jejich prezentaci a využití s uvedením jejich konkrétních aktivit v roce 2020. 

 

 Nadace pro obnovu církevních památek 

-   oprava a údržba kapliček a církevních památek   

 Nadační fond sv. Hypolita  

- vybudování stálé expozice na Hradišti 

 Hudba Znojmo, z.s.   

–  každoroční pořádání Hudebního festivalu Znojmo v historické budově Městského divadla, 

v prostorách minoritského kláštera, v Althanském paláci, V Louckém klášteru 

 Pěvecké sdružení Vítězslav Novák 

- reprezentace města Znojma v ČR, řada vystoupení ve Znojmě 

- vystoupení v historické budově Městského divadla 

- koncerty v chrámu sv. Mikuláše 

 Folklorní  dětský soubor  Dyjavánek Znojmo 

-  reprezentace města Znojma v partnerský městech Znojma a řada dalších vystoupení nejen 

v regionu,  ale v rámci celé ČR 

 Folklorní  dětský soubor  Veltlínek Znojmo 

 Taneční country skupina Zuzana 

- dosažení vynikajících výsledků v celostátní  country soutěži, reprezentace města,   

vystoupení u památkových objektů 

 Lucrezia Borgia – soubor dobových hudebních forem 

řada vystoupení nejen ve Znojmě, ale i v zahraničí, vystoupení v rámci Muzejní noci 

 Občanské sdružení Merlin 

- pořádání jezdeckých dnů na koních v areálu Louckého kláštera 

 Country skupina Paroháči 

-  country skupina s pravidelnými vystoupeními na řadě společenských akcích i v 

památkových objektech                                                             

 

Od roku 2017 město Znojmo propaguje ZnojmoRegion, z. s.. Je jedinou certifikovanou 

destinační společností zastupující turistickou oblast Znojemsko a Podyjí a oficiálně 

zastřešuje cestovní ruch celého znojemského okresu. 
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Jako zapsaný spolek sdružuje členy a partnery z řad měst a obcí i podnikatelských a 

neziskových subjektů. Podporuje jejich vzájemnou komunikaci, spolupráci a společný podíl 

na rozvoji cestovního ruchu v kraji. Kombinuje jejich různorodou nabídku do tematických 

celků a balíčků propojujících atraktivní výletní cíle s kvalitními turistickými službami. 

Prezentuje region jako unikátní celek s pestrou nabídkou turistických zajímavostí pro 

všechny cílové skupiny návštěvníků. Aktivně vyhledává a mapuje také méně známé a 

neokoukané turistické lokality či zájmové aktivity. Zajišťuje vzdělávání a sdílení informací 

pro pracovníky v místním cestovním ruchu, je informační nadstavbou turistických infocenter 

v regionu. Poskytuje aktuální informace domácím i zahraničním médiím, pořádá poznávací 

press-tripy pro novináře, doporučuje vhodné lokace filmovým společnostem, propaguje a 

reprezentuje region na veletrzích cestovního ruchu, vydává vlastní informační a propagační 

materiály, komunikuje s veřejností. Spolupracuje s ostatními autoritami a koordinátory 

cestovního ruchu České republiky při prezentaci národního turismu. Účastní se také projektů 

přeshraniční spolupráce. Sleduje a vyhodnocuje statistická data a ukazatele návštěvnosti v 

regionu s cílem návštěvnost optimalizovat s ohledem na geografické možnosti kraje a dané 

roční období. 

              
 

               
 Odkaz na webové stránky: https://znojmoregion.cz/ 
 

E.2. Akce, které se vztahují k akcím obnovy kulturních památek z Programu regenerace MPR a MPZ, nebo využívají 

a rozvíjejí místní tradice (trhy, soutěže, setkání rodáků, poutě, oslavy místních svátků atd.). 

 Znojemské Velikonoce, Horní a Masarykovo nám., Obroková ul. - tradiční 

velikonoční trhy s kulturním programem v historickém centru Znojma. Každý se 

může těšit na dílničky, kde si děti vyrobí velikonoční dekorace, na celou řadu kapel i 

na gastronomickou show. Velikonoční ohrada se slaměnými zvířátky, stánky s 

občerstvením, řemeslné stánky na tradičním trhu, dětské atrakce, projížďky jarně 

nazdobeným vláčkem a speciální prohlídky podzemí. Na ulici Obrokova je vždy 

připravena velikonoční výzdoba v podobě břízek, které ozdobí znojemské děti 

z mateřských a základních škol. 
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 Brány památek dokořán, Znojmo – tuto akci pořádá město Znojmo každoročně již 

od roku 2013, kterou tehdy iniciovalo SHSČMS. Vždy u příležitosti Mezinárodního 

dne památek a sídel, který se pravidelně slaví 18. dubna, umožnit veřejnosti zdarma 

prohlídku vybraných významných kulturních památek. 

    
 

 Pálení čarodějnic, Kapucínská zahrada za Vlkovou věží - v centru města v areálu 

Kapucínské zahrady za Vlkovou věží každý rok hoří velká vatra se symbolickou 

čarodějnicí. Návštěvníci všeho věku se mohou těšit na bohatý program od odpoledne 

až do nočních hodin.  

 

        
 

 Majáles - akce již má ve Znojmě svou tradici, je spojená s průvodem studentů a 

bohatým kulturním programem 
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 Dny partnerských měst, Horní nám., ul. Hradní – každoročně během dvou dnů 

v květnu se návštěvníci města mohou seznámit s gastronomií a kulturou partnerů 

Znojma, kterými jsou: rakouský Retz, polská Strzegom, německé Torgau, slovenské 

Nové Zámky a Bratislava Ružinov, italská města Pontassieve, Trento Povo a 

Villazzano a česká Chrudim. Těšit se každý může na bohatý program plný hudby a 

tance.  

 

               
 

 Festival vína VOC Znojmo - akce, jejíž první ročník se konal v roce 2009, navazuje 

na tradici znojemského spojování kultury s vínem. V rámci festivalu se každoročně 

představí nová certifikovaná vína VOC Znojmo. Součástí je slavnostní program a 

samozřejmě ochutnávky všech vzorků, během kterého můžete kromě vín VOC 

Znojmo vychutnávat také lidovou muziku. Festival doplňuje ochutnávka 

gastronomických specialit předních znojemských restaurací a hotelů. 

 

    
 

 Ponocný ve Znojmě – v turistické sezoně je možné ve večerních hodinách 

zahlédnout v ulicích města Znojma ponocného. Noční hlídač, pan Miroslav Kubák, je 

připomínkou dnes již zaniklého povolání a zároveň i nedílnou součástí letních večerů 

ve Znojmě. Trasa ponocného: ul. Obroková -  Masarykovo nám. – Mikulášské 
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náměstí – ul. Přemyslovců - areál znojemského hradu - Václavské náměstí – 

Obroková. 

 

                           
 

 Pivní slavnosti, centrum města - nejen pivo uvařené ve Znojemském městském 

pivovaru, ale i několik vzorků z dalších pivovarů jako Dráteník, pivovar Hnanice, 

pivovar Šnek, hasičský pivovar Bítov, či Minipivovar u Dyje je možné ochutnat ve 

stáncích na tradičních a oblíbených Pivních slavnostech v centru města. Slavnosti 

pokaždé lákají také na bohatý hudební program na dvou náměstích a v areálu 

Znojemského městského pivovaru. 

      
 

 Znojmo Extreme 790, Obroková ul./ radniční věž  - závod Znojmo Extreme 790 

vznikl v roce 2016 jako součást oslav 790. výročí od povýšení Znojma na královské 

město. Sportovci zdolají v týmech dohromady 790 schodů šest století staré radniční 

věže. Překážkou je prašné prostředí, různé typy schodů i snížená viditelnost. Důležitá 

tak je nejen rychlost závodníků, ale také jejich šikovnost a obratnost. Každoročně tato 

akce láká víc a víc závodníků. 
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 Slavnosti okurek,  - tradiční Slavnosti okurek, konající se v centru města Znojma, 

nabídnou návštěvníkům pestrý program. V průběhu celého dne je možné si nakoupit 

domácí ovoce a zeleninu na farmářských trzích. Program je připraven i pro rodiny s 

dětmi. Kromě atrakcí na Horním náměstí na Masarykově náměstí probíhají různé 

soutěže a chybí ani oblíbené řemeslné dílny. Zasoutěžit si mohou i dospělí, a to v 

soutěži o nejlepší okurku a rychlokvašku či v plnění zavařovacích sklenic na čas a 

přesnost. Po celý den program doplňují různá hudební vystoupení. 

 

     
 

 Znojmo žije divadlem - vyvrcholením Znojemského kulturního léta je každoročně 

pětidenní festival Znojmo žije divadlem, který se odehrává v centru města. Pestrý 

program zaplní také ulici Hradní či nádvoří znojemského hradu. Představí se zde 

divadla z různých koutů republiky a rozmanitá představení sehrají kreativní známí i 

méně známí herci. Na své si přijdou jak dospělí, tak i děti. 

 

                     
 

 Znojemské historické vinobraní, centrum města. První Znojemské historické 

vinobraní se uskutečnilo již v roce 1966. Jeho autorem a zakladatelem byl František 

Koukal, který dokázal ve svém scénáři skloubit jak slavnou minulost královského 

města na řece Dyji, tak i jeho zachovalé historické kulisy a vinařskou tradici. Ústřední 

postavou vinobraní se stal král Jan Lucemburský, který do Znojma v roce 1327 přijel 

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

program, jehož střípky, včetně tradičního předávání práv do rukou konšelů, se 

divákům nabízejí k zhlédnutí dodnes. Zatím největší a nejúspěšnější ZHV se konalo v 

roce 1967. Originální program s téměř 600 účinkujícími zhlédlo na 110 000 

návštěvníků. Tradice Znojemského historického vinobraní byla komunistickým 

režimem přerušena roku 1974 a k jejímu znovuobnovení došlo až v 90. letech 

minulého století. Od té doby přiláká každoročně vinobraní do Znojma desetitisíce 

návštěvníků, kteří sem přijíždějí nejen za vínem a burčákem, ale také za výborným 

kulturním programem, ve kterém nesmí chybět průvod krále Jana Lucemburského s 

chotí a dvořany. 
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 Dny evropského dědictví, Znojmo - každoročně v měsíci září otevírají nejširší 

veřejnosti brány nejzajímavějších památek, budov, objektů a prostor, včetně těch, 

které jsou jinak zčásti nebo zcela nepřístupné. Ve Znojmě jsou vždy vybrané 

památkové objekty zpřístupněny zdarma. 

 

         

http://www.mkcr.cz/scripts/detail.php?id=429


50 

 Slavnosti svatomartinského a mladého vína - Znojemské Slavnosti 

Svatomartinského a mladého vína zahajuje krátká bohoslužba v kostele Nalezení 

svatého Kříže, na kterou přijíždí jako voják Martin na bílém koni. V obleku římského 

důstojníka kráčí v doprovodu zbrojnošů s velkou lahví vína kostelem, zastavuje se 

před oltářem a pokleká. Znojemský děkan Jindřich Bartoš přibližuje přítomným 

některé pasáže z Písma svatého, které se týkají vína. Ředitel Znojemské Besedy 

František Koudela hodnotí vinařskou sezonu. Na závěr znojemský děkan požehná 

vínu a následně všichni míří do dominikánského kláštera, kde je připravená 

ochutnávka mladých vín. 

 

   
 

 Setkání cimbálových muzik, klášter v Louce – tradiční setkání cimbálových muzik 

ze znojemského regionu, na kterém se sejdou milovníci lidových písniček a lidové 

hudby. 

 

   
 

 Znojemský advent, centrum města - pravidelná předvánoční akce spojená s 

rozsvícením vánočního stromu, historické tržiště, vánoční zvyky. V rámci programu 

každoročně na venkovním podiu vystoupí několik hudebních interpretů různých 

žánrů. Mimo to se Masarykovo náměstí promění v oblíbené zimní kino a horký punč 

se svařákem je připraven jako prevence proti prochladnutí. Pro děti jsou připraveny  

dílničky pro děti, tržiště, živá zvířátka a program na kluzišti na Horním náměstí. 
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 Silvestr, Masarykovo nám. – každoroční loučení se starým rokem a vítání Nového 

roku 

 

            
 

E.3. Zájem podnikatelské sféry o záchranu a využití místních významných památkových objektů (zda se podílí na 

financování jejich obnovy nebo je jen využívají pro své aktivity včetně výše podílu soukromých prostředků na 

obnově památek v roce 2020 - konkrétní objekty s vyznačením finančních nákladů). 

. 

Znojmo si naštěstí nemůže stěžovat na nezájem podnikatelských subjektů v oblasti oprav a 

využití památkových objektů. Vždyť také převážná část kulturních památek (115 z celkového 
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počtu 167) je ve vlastnictví soukromých fyzických nebo právnických osob. 

  

Díky podnikatelům byly v roce 2020 opraveny tyto památkové objekty: 

• Městský palác Velká Mikulášská 459/3, rejst. č 21786/7-6944 ………(260,8 tis. Kč) 

• Městský dům Malá Františkánská 122/2, rejst. č. 36928/7-6944…….  (41 tis. Kč) 

• Městský dům Horní náměstí 258/16, rejst. č. 39484/7-6944…………..(233,5 tis. Kč) 

• Městský dům Přemyslovců 124/3, rejst. č. 32279/7-6944……………..(325,3 tis. Kč) 

 

 

F. Finanční účast na obnově památkových objektů v roce 2020 

 
F.1. Částka z rozpočtu obce/města/městské části hl. města Prahy, věnovaná na obnovu památek v roce 2020 a 

v kolika případech (údaje zaokrouhlit): 

Rozpočet  Počet      

akcí 

Kč 

(tis.) 
Poznámka 

Celkem na území obce /města       12     24 798  

Z toho na území MPR nebo MPZ        8       2 173  

Památky v jiném než obecním vlastnictví 

(na území MPR nebo MPZ) 

       5          269  

Podíl finančních prostředků z celkového 

objemu výdajů rozpočtu 

obce/města/městské části hl. města Prahy, 

na obnově památek v roce 2020 na území 

obce/města/městské části hl. města Prahy 

v % 

 2,88 %  

 

F.2. Částka z rozpočtu Ministerstva kultury v rámci Programu regenerace MPR a MPZ v roce 2020 s uvedením 

konkrétní akce (rozepište samostatně). Jako přílohu uveďte tabulku rekapitulace akcí obnovy připravovaných 

v Programu regenerace MPR a MPZ na rok 2020, která byla přílohou Anketního dotazníku na rok 2020. 

Akce Kč (tis.) 

Městský dům Velká Mikulášská 459/3 – II. etapa obnovy střešního pláště            300 

Městský dům Malá Mikulášská 122/2 – obnova střešního pláště              50 

Městský dům Dolní Česká 310/2 – výměna historických výklopných oken            200 

Městský dům Masarykovo náměstí 333/11 – restaurování vstupního 

kamenného portálu a kamenného ostění oken a restaurování sgrafita na 

čelní fasádě 

           390 

Městský dům Horní náměstí 258/16 – obnova střešního pláště směrem do 

dvora 

           270 

Městský dům Přemyslovců 124/3 – obnova střešního a vnějšího pláště – 

oprava a výměna střešní krytiny, oprava čelní a dvorní fasády, oprava a 

repase truhlářských výrobků 

           390 

CELKEM          1 600 
F.3. Částka z jiných zdrojů (kraj, stát, EU) - uvést, zda bylo požádáno na rok 2020 o finanční prostředky z jiných 

zdrojů a zda-li byly finanční prostředky získány a využity. 

Akce Kč (tis.) Zdroj 

Loucký klášter – výměna oken (nový 

konvent) 

        700                         KÚ JmK 

Program regenerace MPR      1 600                     MK ČR (stát) 

Stará škola – Loucký klášter         602                            (stát) 

Stará škola – Loucký klášter    14 069                    Evropská unie 
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G. Koncepční příprava regenerace 

 
G.1. Územní plán /stav rozpracovanosti, datum schválení, evidence dle § 162 zákona č. 183/2006 Sb., o územním 

plánování a stavebním řádu (stavební zákon), na internetových stránkách Ústavu územního rozvoje 

http://www.uur.cz,/. 

Územní plán Znojmo, zpracovaný společností Arch. Design, s.r.o. Brno, účinný od 31.7. 

2014, byl změněn změnou č.1 územního plánu, která zahrnoval řadu dílčích změn. Žádná z 

dílčích změn se přímo netýká územní MPR Znojmo. 

Změna č.1 územního plánu Znojmo byla vydána 19.6. 2017 s účinností od 6.7.2017 a 

zároveň bylo vyhotoveno Úplné znění po změně č. 1. 

Územní plán vymezuje podmínky pro ochranu a rozvoj hodnot území – navržená koncepce 

vychází z principů udržitelného rozvoje, vytváří územně technické podmínky pro zachování 

a kultivaci prostorových kvalit sídel a krajiny. Městské památkové rezervaci jako jedné z 

nejvýznamnějších hodnot území věnuje územní plán 

zvýšenou ochranu.  

Územní plán: 

• respektuje území městské památkové rezervace, ochranné pásmo městské památkové 

rezervace, areál národní kulturní památky rotundy sv. Kateřiny, památkově chráněné objekty 

• respektuje historické jádro města Znojma 

• chrání historické panorama města, areál Louckého kláštera, respektuje rozhledy z 

významných vyhlídkových bodů a významné průhledy 

• veškeré záměry v městské památkové rezervaci a jejím ochranném pásmu, včetně areálu 

Louckého kláštera, které mohou zasáhnout do panoramatu města a jeho střešní krajiny nebo 

do krajinného rámce, budou prověřeny se zvýšenou pozorností; investor musí prokázat, že 

jeho záměr nenaruší celkové panorama města, jeho střešní krajinu a krajinný rámec 

• respektuje území s archeologickými nálezy 

• navrhuje doplnění velkého zeleného prstence zahrnujícího Gránice a údolí řeky Dyje pod 

městem a malého zeleného prstence vně hradeb historického jádra města 

 
G.2. Regulační plán MPR nebo MPZ anebo územní studie MPR nebo MPZ /dle § 30 zákona č. 183/2006 Sb. o 

územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění/. Stav rozpracovanosti, datum schválení 

zastupitelstvem, evidence dle § 162 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební 

zákon), na internetových stránkách Ústavu územního rozvoje http://www.uur.cz, příp. plán ochrany MPR nebo 

MPZ /dle § 6a zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů/. Stav 

rozpracovanosti, datum vydání opatření obecné povahy krajem. 

 

Regulační plán MPR Znojmo byl dopracován pouze do fáze konceptu, souborné stanovisko 

bylo schváleno 14. 5. 1996.  Koncept regulačního plánu je využívám jako územně plánovací 

podklad.  
 

Územní studie s regulačními prvky-Městská památková rezervace ve Znojmě 

Zpracovaná v roce 2008, autoři – Ing. arch. Michal Říčný, Ing. arch. Petr Todorov, Atelier 

Tišnovka, Tišnovská 145, 6014 00 Brno. 

Předmětem studie je řešení veřejných prostranství na území MPR Znojmo, a to náměstí 

Jezuitského, Divišova a Svobody a ulic Velká Michalská, Malá Michalská, Zelenářská, 

Lazebnická, V Jirchářích, Kollárova, Pontassievská, Horní Česká a Dolní Česká. Návrh 

obsahuje půdorysné uspořádání, materiálové řešení povrchů, veřejné osvětlení, mobiliář, 

zeleň. Územní studie je podkladem pro zpracování podrobnější dokumentace. 

 

Územní studie Pivovar ve Znojmě - zpracovaná v roce 2011, autor – Ing. arch. 

JaroslavPoláček. Studie je podkladem pro nasměrování dalšího vývoje areálu pivovaru. 

Slouží pro vyhodnocení kulturních hodnot místa a pro rozhodování města z pohledu 
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budoucího využití objektů areálu, stanovení urbanistických regulativů, přístupnosti areálu a 

využití jeho potenciálu pro turistický ruch. Hlavním úkolem návrhu je zapojení areálu do 

struktury města. Nezastavěné plochy se stanou veřejným městským prostorem: ulicemi, 

vyhlídkami, vyhlídkovými promenádami a městskými zákoutími. Návrh zachovává stávající 

strukturu severní a jižní fronty zástavby pivovaru. Hodnotné jádro očišťuje od nadbytečného. 

V částech území bez dochovaných historických a kulturních hodnot jsou navrženy 

razantnější stavební zásahy a novostavby v duchu rozvoje historického města a jeho hodnot. 

Studie je podkladem pro zpracování dalších stupňů projektové dokumentace.  
 

G.3. Program regenerace MPR a MPZ (aktuálnost dokumentu, kvalita, datum schválení zastupitelstvem a datum jeho 

poslední aktualizace). 

 

Program regenerace Městské památkové rezervace Znojmo 
Zpracovatel: STIS Znojmo, Ing. arch. Iveta Ludvíková 

Datum dokončení: květen 1994 

Datum schválení Programu zastupitelstvem: 26. 06. 1994 

Časový horizont, ke kterému je Program regenerace zpracován: 1994-2020 

Datum aktualizace Programu: 

     říjen 1997      říjen 2002         říjen 2010 

     říjen 2000      březen 2004     2011-2015 Ing. arch. T. Matoušek 

     říjen 2001      červen 2008     2015-2020 Ing. arch. I. Ludvíková 

      

poslední aktualizace 2021-2025 Ing. arch. J. Kolman, Ing. arch. A. Kolmanová 

Datum schválení aktualizovaného Programu zastupitelstvem: 7. 12. 2020 
 

  Veřejně dostupný Program rozvoje obce, včetně začlenění regenerace území MPR nebo MPZ (stav 

rozpracovanosti, datum schválení, zveřejnění např. v databázi Obce PRO apod.). Další dokumenty využívané při 

realizaci regenerace MPR nebo MPZ (strategie CLLD,  ITI,  IPRU). 

 

Strategický plán rozvoje města Znojma na období 2016 -2022 - dokument byl schválen 

zastupitelstvem města Znojma dne 29. 6. 2015, usnesením č. 27/2015. 

https://www.znojmocity.cz/assets/File.ashx?id_org=19341&id_dokumenty=72487 

Strategický plán rozvoje města Znojma představuje základní orientaci rozvoje města do roku 

2022 a je strategickým dokumentem, pomocí kterého by měla být ve stanoveném časovém 

horizontu zabezpečována samosprávou města koordinace strategických aktivit, jenž 

významným způsobem ovlivňují život obyvatel města Znojma. Cílem strategického plánu je 

naplnit vizi města, tak jak byla formulovaná na základě podrobné analýzy a dotazníkového 

šetření: 

ZNOJMO 2022: malebné historické město jako centrum kultury a vinařské turistiky, srdce 

Podyjí, čisté a zelené město, bez zátěže tranzitní dopravou a s dostatkem pracovních 

příležitostí pro jeho obyvatele. 

 

Akční plán města Znojma na období 2019-2022 (aktualizace leden 2020) - navazuje na 

strategický plán, konkretizovaný strategický dokument pro dvouleté období, který obsahuje 

strukturovaný komplexní přehled všech projektů, s kterými město počítá v nejbližší 

budoucnosti. Projekty uvedené v akčním plánu musí být kryty rozpočtem. Součástí akčního 

plánu je tzv. zásobník projektů, který obsahuje úplný přehled projektů, které směřují k 

naplnění strategického plánu, ale dosud nejsou kryty rozpočtem města. 

https://www.znojmocity.cz/assets/File.ashx?id_org=19341&id_dokumenty=72486 
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Pokyny pro stavební činnosti, označování budov, umisťování reklamních, informačních 

a propagačních zařízení a dalšího mobiliáře na území Městské památkové rezervace 

Znojmo, - schváleny byly Zastupitelstvem města Znojma dne 11. 12. 2007. Aktualizované 

verze pak byly schváleny ZM 30. 2. 2010 a 19. 12. 2012. Poslední znění Pokynů schválilo 

Zastupitelstvo města Znojma usnesením č. 113/2017, bod č. 5547 na svém zasedání dne 18. 

9. 2017. https://www.znojmocity.cz/assets/File.ashx?id_org=19341&id_dokumenty=58479 

Novelizované Pokyny platí od 1. října 2017. Nově do nich bylo například zapracováno 

užívání reklamních bannerů, včetně specifikace materiálu pro jejich výrobu a umístění, ale 

také způsob nasvětlení označení budov. Zcela zásadní je však doplnění pokynů o barevné 

polepy, jejichž instalace na vnějších i vnitřních plochách výplní otvorů fasád a střech objektů 

v MPR není povolena. Výjimku tvoří pouze polepy v nadsvětlících výkladců a polepy 

imitující pískované sklo. Do pokynů byla rovněž přidána informace o možnosti žádat o 

dotace z městského dotačního programu. 

 

 

 

 
H. Závěrečný komentář pro vývoj území MPR nebo MPZ 

 
- Stručně zhodnotit vývoj území MPR nebo MPZ z pohledu památkové péče, popsat celkový dojem z obrazu a 

funkcí území MPR nebo MPZ včetně veřejných prostranství, zeleně atd., provést hodnocení z pohledu 

obyvatel, návštěvníků, podnikatelů, atp.  

 

- Zhodnotit stav a způsob regulace reklamy na území MPR nebo MPZ.  

 

- Další zdroje finančních prostředků získané na obnovu kulturních památek v MPR nebo MPZ prostřednictvím 

veřejných sbírek, neziskových organizací, sponzorských darů apod.  

 

- Uvést, zda ve městě/obci/městské části hl. města Prahy existuje vlastní fond pro území MPR nebo MPZ 

a) na obnovu kulturních památek,  

b) na opravu nepamátkových objektů. 

 

Program regenerace MPR Znojmo je uplatňován již 26 let. Za tu dobu se historické jádro 

města Znojma výrazně proměnilo. Nejedná se pouze o stavebně technický stav objektů a 

veřejných prostranství, ale také o aktivity, které tuto část města oživují. Hudební festival 

Znojmo, Znojemské historické vinobraní, festival vín VOC a další slavnosti již 

neodmyslitelně k historickému jádru patří. I díky těmto akcím se město Znojmo stalo 

v posledních letech oblíbenou turistickou destinací, kam se lidé rádi vracejí. Finanční 

příspěvky ze „státního“ Programu regenerace na památkové objekty i příspěvky města 

Znojma na „nepamátky“ motivují vlastníky k obnově a údržbě objektů a i přes 

administrativní náročnost přípravy se těší značné oblibě. Nejvýznamnější počinem 

uplynulého období je zahájení revitalizace areálu pivovaru. Expozice pivovarnictví, 

Znojemský městský pivovar s letní restaurací i Enotéka znojemských vín jsou dobrým 

příkladem rekonverze nevyužívaného výrobního areálu. Zároveň se jedná o příklad použití 

kvalitní soudobé architektury v historickém prostředí. 

 

Městská památková rezervace ve Znojmě je na poli reklamy již několik let vzorem a 

inspirací pro ostatní města. Reklama je zde regulována už od roku 2007, a to díky 

schváleným pravidlům, kterými jsou Pokyny pro stavební činnosti, označování budov, 

umisťování reklamních, informačních a propagačních zařízení a dalšího mobiliáře na území 

Městské památkové rezervace Znojmo. Historické centrum tak již nehyzdí žádné nevkusné 

poutače, reklamy a stojany. Bez spolupráce se zdejšími podnikateli by to samozřejmě nešlo. 

http://www.mkcr.cz/scripts/detail.php?id=429
https://www.znojmocity.cz/assets/File.ashx?id_org=19341&id_dokumenty=58479
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Podnikatelé mají navíc možnost žádat o dotaci na návrh a zhotovení označení své 

provozovny, které bude v souladu s Pokyny. Finance město poskytuje z vlastního dotačního 

programu Podpora obnovy památkově nechráněných nemovitostí na území Městské 

památkové rezervace Znojmo a v jejím ochranném pásmu a podpora reklamního 

označení provozoven na území MPR Znojmo.  Priorita č. 3 Programu má za cíl podpořit a 

motivovat provozovatele podniků v MPR v jejich snažení označit budovy vhodnou 

reklamou, která nebude narušovat vzhled historického centra, a je tedy v souladu s Pokyny 

pro stavební činnosti, označování budov, umísťování reklamních, informačních a 

propagačních zařízení a dalšího mobiliáře na území MPR Znojmo. Lze žádat o dotaci na 

náklady spojené s architektonickým návrhem reklamního označení provozovny v 

nemovitosti, která se nachází na území MPR Znojmo, a na náklady spojené se zhotovením 

vlastního reklamního prvku. Oprávněnými žadateli jsou fyzické a právnické osoby, které 

vlastní nemovitost na území MPR a nájemci provozoven se souhlasem vlastníka nemovitosti. 

Žadatelé mohou získat až 10 tisíc korun (maximálně 50 % z celkových nákladů).  

Městská památková rezervace ve Znojmě patří k výkladní skříni dobře zvládnutého soužití 

historie a potřeb současných podnikatelů. Cesta k dosažení tohoto cíle nebyla snadná a 

vyžádala si značné investice ze strany města, které svým dotačním programem a velmi 

trpělivou komunikací dokázala vytvořit velmi kultivované prostředí bez zbytečného množství 

mnohdy nevkusných reklam. 

           
 

Majitelé nemovitostí, které se nacházejí v MPR a v jeho ochranném pásmu a nejsou 

památkově chráněné, mohou zažádat město o dotaci na jejich obnovu z téhož dotačního 

programu Podpora obnovy památkově nechráněných nemovitostí na území Městské 

památkové rezervace Znojmo a v jejím ochranném pásmu a podpora reklamního 

označení provozoven na území MPR.  Cílem tohoto programu je podpořit obnovu 

památkově nechráněných nemovitostí v této lokalitě. Pro prioritu č. 1 Podpora obnovy 

nemovitostí, které se nacházejí v MPR Znojmo a nejsou památkově chráněné patří: 

ytiny, včetně klempířských prvků, omítek a prvků 

nadstřešních částí komínových těles, 

 

jejich zdobných architektonických prvků, 

ě exponovaných fasád ve světlém odstínu 

přírodní barvy, 

 na 

uličních fasádách domů. 

Město Znojmo poskytne dotaci až do výše 50 % uznatelných nákladů na obnovu nemovitostí 

nacházejících se v městské památkové rezervaci (MPR) a jejím ochranném pásmu, které 

nejsou památkově chráněné. Zásady pro poskytnutí dotací a formuláře k žádosti o poskytnutí 

dotace jsou zveřejněny na stránkách města Znojma www.znojmocity.cz, pod Odborem 

http://www.mkcr.cz/scripts/detail.php?id=429
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školství, kultury a památkové péče, na odkaze Vše k dotacím. Na stránkách zmíněného 

odboru rovněž naleznete veškeré informace o dotačním programu.  

https://www.znojmocity.cz/assets/File.ashx?id_org=19341&id_dokumenty=75324 

 

               
 

V roce 2020 Znojmo zažilo jednu z nejsilnějších turistických sezón, a to i v nelehkých časech 

pandemie koronaviru. Do turistických provozů zavítalo více návštěvníků než v předešlém 

roce a místní i turisté objevovali kromě vyhlášeného podzemí i méně známé atrakce, jako je 

například hradební opevnění. Do podzemí, radniční věže a dalších turistických cílů zavítalo 

na desetitisíce návštěvníků, více než třetina přitom využila volného vstupu, který získaly 

díky jedinečnému projektu Znojmo Zadax (#mastozadax). Co je ale podstatnější: všichni, 

kteří navštívili naše památky a prohlídky zadax, se museli ve Znojmě nejdříve ubytovat, zajít 

si tu na oběd nebo na něco dobrého do kavárny. V době, kdy výhledy turistické sezóny 

nebyly vůbec růžové, spustilo město Znojmo se Znojemskou Besedou projekt #mastozadax, 

který měl za úkol nejen zviditelnit Znojmo, jako atraktivní město, ale hlavně restartovat 

služby spojené s cestovním ruchem. Se Zadaxem, jak projektu zkráceně říká, přišlo město 

už v květnu, tedy v době, kdy se ostatní regiony teprve rozkoukávali a řešili, jak s danou 

situací naložit. Díky tomu do Znojma turisté jezdili už v průběhu června. V TOP sezóně přes 

prázdniny pak Znojmo vyloženě praskalo ve švech. 

Jak Zadax vlastně vznikal? Hlavní myšlenkou bylo využít turismus jako nástroj pro 

podporu místních podnikatelů. Koronavirová turistická sezóna neměla dobré prognózy, a tak 

město prostřednictvím Znojemské Besedy nechtělo nechat podnikatele na holičkách, ale 

naopak s nimi aktivně spolupracovat. Primárním cílem Zadaxu tedy nebylo zvýšit 

návštěvnost turistických provozů například na dvojnásobek a tím zvýšit tržby, ale šlo 

zejména o to naznačit turistovi, že je skvělé se ve Znojmě ubytovat, zajít si na oběd nebo do 

kavárny, protože pak dostanou u podnikatelů, partnerů projektu, poukaz opravňující je k 

volnému vstupu třeba do podzemí nebo na radniční věž. 

Od začátku června až do konce září tak mohli návštěvníci města vybírat mezi 140 

zapojenými podnikateli, jejichž provozovny byly označené nálepkou Znojmo Zadax. Právě u 

nich mohli poukazy opravňující k volnému vstupu obdržet. Stačilo utratit nastavenou částku 

– gastro 150 Kč, ubytování 500 Kč, ostatní služby 200 Kč a volňásek byl váš. Projekt přinesl 

hned několik zajímavých čísel. Do oběhu se během 4 měsíců dostalo na 62 tisíc poukazů, z 

nichž téměř 35 tisíc návštěvníci na provozech využili. Ještě zajímavější jsou samotná čísla 

návštěvnosti objektů. V porovnání se stejnými měsíci roku 2019 se celková návštěvnost 

turistických provozů Znojemské Besedy zvýšila o 51 %. V součtu do podzemí, radniční věže, 

Expozice pivovarnictví, na prohlídky hradebního opevnění a města, zavítalo bezmála 84 tisíc 

návštěvníků. Novinkou letošní sezóny byly tematické prohlídky a to Večerní město v 

pověstech a prohlídky areálu pivovaru. Na tyto speciální prohlídky přes léto zavítalo 

neuvěřitelných 1000 návštěvníků. 

http://www.mkcr.cz/scripts/detail.php?id=429
https://www.znojmocity.cz/assets/File.ashx?id_org=19341&id_dokumenty=75324
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Vedle úspěšných čísel návštěvnosti město Znojmo zažilo mimořádný zájem i ze strany médií, 

ať už různých tištěných periodik, tak televizních a radiových redakcí. 
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