
 

Milovníci památek zpozorněte! 

ZnojmoRegion upozorňuje na nebývalý (nejen stavební) ruch na hradech a zámcích 

v turistické oblasti Znojemsko a Podyjí, který právě teď startuje. 

Například už jen do konce prázdnin máte poslední šanci vidět odhalenou autentickou podobu historického 

objektu v Uherčicích. Zdejší zámek, který s více než 160 místnostmi patří k největším zámeckým komplexům na 

Moravě, totiž čeká náročná rekonstrukce. Ta uzavře celé severní křídlo i s majestátním Banketním sálem, 

vyhlídkou a salla terennou, a to až do roku 2022. Kdysi honosné sídlo se díky působení státního statku, ženské 

věznice a pohraničníků změnilo k nepoznání a roku 1985 se dokonce uvažovalo o jeho demolici. Půvabný 

zámek označovaný za „učebnici slohů“ naštěstí přežil, ale ve velmi špatném stavu. V rámci rekonstrukce se 

návštěvníci dočkají oprav také v přilehlých zahradách a anglickém parku. V plánu je oprava kašny v rozáriu 

nebo obnova romantické rozhledny z roku 1802, která je pravděpodobně nejstarší dochovanou rozhlednou 

v České republice. 

Také barokní zámek ve Vranově nad Dyjí, čekají opravy. Přibližně od října zde bude pokračovat postupná 

rekonstrukce střech, tentokrát na Předzámčí a vstupních partiích zámeckého areálu. Dobrá zpráva ale je, že 

návštěvnický provoz nebude nijak omezen a všechny prohlídkové trasy poběží v plném rozsahu. Jediné, co 

budou muset letos turisté oželet, jsou Vánoční prohlídky Sálu předků. 

Další náročná a nákladná rekonstrukce byla slavnostně zahájena už koncem července v Moravském Krumlově. 

Zdejší renesanční zámek s cennými arkádami se dočká opravy celého jižního křídla. Zrekonstruovány budou 

sklepy, štukové sály, historický tunel pod zámkem, kterým se původně vjíždělo do města, terasa nad ním i 

dominantní zámecká věž a parter zámeckého parku. Na terase se mohou v budoucnu návštěvníci těšit na 

příjemnou kavárnu a z věže se stane jedinečné vyhlídkové místo. Vystoupají přitom vzhůru přes 9 pater a na 

každém z nich uvidí výstavu o bohaté historii města Moravský Krumlov. Opravy jsou plánovány na 3 roky a 

návštěvnický provoz v dalších prostorách zámku – již dříve zrekonstruovaných pro výstavní a kulturní účely – se 

přitom nenaruší.  

A ještě jeden památkový objekt v turistické oblasti Znojemsko a Podyjí by se měl dočkat toužebně očekávané 

rekonstrukce – klasicistní zámek v Hrušovanech nad Jevišovkou. Trojkřídlý objekt zdevastovaný zejména díky 

působení Pohraniční stráže v dobách minulého režimu se letos na podzim bude ucházet o dotaci z Norských 

fondů. Majitel zámku, Město Hrušovany nad Jevišovkou, společně se Spolkem pro Hrušovanský zámek a 

dotačními odborníky zpracovávají projekt jeho obnovy a dlouhodobého využití zejména pro kulturní, 

společenské a vzdělávací účely.  

Rušno na památkách však není jen díky stavebním rekonstrukcím. O prázdninách začal Národní památkový 

ústav zjišťovat spokojenost a očekávání návštěvníků vybraných hradů, zámků a klášterů v České republice. 

Tazatelé budou až do září aktivně oslovovat návštěvníky památek a zjišťovat jejich názory a preference. První 

výstupy z tohoto průzkumu, který by mimo jiné měl zkvalitnit průvodcovskou službu, se dostanou ke 

kastelánům přibližně v prosinci. Inspirovat a aplikovat v praxi by je tak mohli už v příští turistické sezóně 2020.  

Více informací o těchto i dalších památkových 

novinkách najdete na 

www.znojmoregion.cz/aktuality 
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