PRÁZDNINOVÉ PUTOVÁNÍ
S RODINNÝMI PASY

Projekt RODINNÉ PASY je
financován Jihomoravským
krajem.

CENTRUM MĚSTA

Náměstí Svobody – Horní či Pražská brána.
Co se nachází nad bránou?
A ) Znojemská orlice
B ) Papoušek
C ) Zlaté růže v modrém poli

Znojmo leží na levém břehu řeky Dyje a je druhým největším městem
Jihomoravského kraje. Žije zde přes 33 000 obyvatel. Díky příhodným
klimatickým podmínkám se zde daří vinařství a ovocnářství. Znojmo se
stalo proslulé rovněž okurkami.
stavěn patrně již působením prvních
křesťanských misí z Pasova kostelík
(rotunda) sv. Hippolyta. Existovalo
zde také rozsáhlé pohřebiště, objevené v roce 2007. Staromoravské
Znojmo (Hradiště) bylo někdy v polovině 10. století poničeno Maďary. Po
dobytí Moravy českými Přemyslovci
(1019/1029) je první správní centrum
zřízeno právě na Hradišti. Nový přemyslovský hrad byl vybudován blíže
k říčnímu brodu za vlády moravského
knížete Konráda I. a jeho syna Litolda.
První písemná zmínka o Znojmě je
v padělané listině, hlásící se do roku
1048, kterou kníže Břetislav zakládá
proboštství v Rajhradě a kde je mezi
svědky uveden znojemský kastelán
Markvart. Po smrti knížete Břetislava
připadlo Znojemsko jeho synu Konrádovi I.
Nejvýznamnější ze znojemských Přemyslovců Konrád II. Ota, který postupně ovládl celou Moravu a nakonec
se stal i knížetem v Čechách, založil
v roce 1190 premonstrátský klášter

Mapka s místy, která souvisí s otázkami,
je na druhé straně.

OTÁZKA Č. 1

ZNOJMO

Prostor města byl osídlen již v době
prehistorické. Od 8. století našeho
letopočtu se na skalním ostrohu naproti dnešnímu centru města a hradu
rozkládalo rozsáhlé staromoravské
hradiště (nynější část města Hradiště), které střežilo brod přes řeku Dyji
vzdálený asi 900 m. Tudy procházela
obchodní cesta z Čech přes západní
Moravu do Podunají. Uvnitř hradiště
byl ve velkomoravském období vy-

SOUTĚŽNÍ
OTÁZKY

OTÁZKA Č. 2
Václavské náměstí. Kdo se učil v domě číslo 3
pekařem?
A ) Jan Kapistrán
B ) Clemens Maria Hofbauer
C ) Martin Viklický

OTÁZKA Č. 3
v Louce, který stojí na jih od historického středu města. V letech 1222–1226
bylo Znojmo Přemyslem Otakarem
I. povýšeno na královské město. Velký rozkvět Znojma nastal ve 13. a 14.
století, kdy Znojmo mělo již dlážděné
ulice, vodovod a dva špitály.
Koncem 17. století bylo město postiženo velkou epidemií moru, která si
vyžádala téměř 800 obětí. Znojmo
zasáhly i napoleonské války, poprvé
v roce 1805, kdy tudy prošli Rusové
i Francouzi před bitvou u Slavkova,

a podruhé roku 1809, kdy se v blízkosti Znojma odehrála bitva mezi rakouskými a francouzskými vojsky, známá
jako bitva u Znojma. Znojemský hrad
ztratil po porážce Turků u Vídně roku
1683 svůj strategický význam a ve
zpustlém stavu jej císař Josef I. prodal
Maxmiliánovi Františkovi z Deblína
a jeho bratrovi, kteří jeho západní část
přestavěli na zámek a ve východní
části zřídili pivovar. Od roku 1784 byl
zámek využíván jako kasárna a špitál
a od roku 1921 slouží
TRASA
Jihomoravskému muzeu.
PRO KOČÁREK
TRASA

PRO PĚŠÍ
TRASA
NA MAPY.CZ

DÉLKA

ČAS TRASY

3

1-2

KM

HODINY

goo.gl/yXSYVc

Rotunda sv. Kateřiny. Jakou barvu má zábradlí,
které se nachází na Rotundě?
A ) černé
B ) hnědé
C ) šedé

OTÁZKA Č. 4
Znojemský hrad. Co drží Znojemská orlice
u vstupu do hradu?
A ) štít
B ) růži
C ) nic

OTÁZKA Č. 5
Kostel sv. Mikuláše. Vedle kostela se nachází
dům s názvem HAVELKA, kolik schodů vede
ke vstupním dveřím?
A) 8
B) 4
C) 3
NEZAPOMEŇTE SVÉ ODPOVĚDI NA SOUTĚŽNÍ
OTÁZKY VYPLNIT A ODESLAT NA INTERNETOVÉ
STRÁNCE PUTOVANI.RODINNEPASY.CZ
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