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Znojemské podzemí

Unterirdische Gänge in Znojmo

Znojmo Underground

Znojemské podzemí je jedním z nejrozsáhlejších podzemních labyrintů ve střední
Evropě. Jeho vznik se datuje do 14. století. Spletitá podzemní síť chodeb dodnes
udivuje důmyslně budovanými větracími šachtami, kouřovody a studnami. Jejich délka
se odhaduje na 27 km a vedou až čtyřmi patry pod historickým jádrem města.
Původně plnily funkci sklepa na uchování zemědělských produktů a vína. Takový
sklep měl každý měšťanský dům. V dobách válečného ohrožení převzaly chodby
znojemského podzemí roli důležitého a nedílného článku pevnostního systému města.
Je pozoruhodné, že v žádném archivu ani v městské kronice nejsou dochovány plány
znojemských chodeb. Předpokladu o využívání chodeb pro obranu města v dobách
války nasvědčuje i jejich mimořádně spletitý a nepřehledný systém vedený jak
horizontálním, tak i vertikálním směrem.
Postupným zanášením podzemních prostor po 2. světové válce, zejména v souvislosti
s odklizením ruin po bombardování, došlo k narušení odvodňovacího systému podzemních vod. Jeho působení se projevilo v počátku 60. let, kdy došlo na mnoha místech
k havarijnímu stavu městské zástavby a komunikací. Proto bylo v letech 1963 započato
se systematickým průzkumem a rozsáhlou sanací znojemského podzemí.
Dnes slouží podzemí především návštěvníkům. Přibližně 800 m dlouhá prohlídková
trasa začíná na Slepičím trhu a končí v Obrokové ulici.
V roce 2009 byl prohlídková trasa obohacena o expozici „Tajemné znojemské podzemí“, ve které návštěvníci uvidí alchymistickou dílnu, oživlé skály, netopýry, skřety,
ukázku vězeňských kobek a další. Atmosféra je dotvářena speciálními světelnými
a zvukovými efekty.

Die unterirdischen Gänge in Znojmo (Znaim) gehören zu den größten unterirdischen
Labyrinths in Mitteleuropa. Ihre Entstehung wird ins 14. Jahrhundert datiert. Das verworrene Gangnetz setzt bis heute mit den ausgeklügelten Lüftungsschächten, Rauchkanälen
und Brunnen in Verwunderung. Die Länge der Gänge, die sich auf vier Etagen unter dem
historischen Stadtkern erstrecken, wird auf insgesamt 27 Kilometer geschätzt.
Ursprünglich handelte es sich um Keller für die Aufbewahrung von landwirtschaftlichen
Produkten und Wein. Jedes Stadthaus verfügte über einen derartigen Keller. Bei Kriegsgefahr übernahmen die Gänge des Labyrinths in Znojmo die Rolle eines wichtigen und
untrennbaren Elements des Befestigungssystems der Stadt. Es ist bemerkenswert, dass
kein Archiv und auch keine Stadtchronik Pläne der Gänge in Znojmo aufbewahrt hat.
Dass die Gänge für die Verteidigung der Stadt in Kriegszeiten genutzt wurden, belegt
das außerordentlich verworrene und unübersichtliche System, das horizontal sowie
vertikal verläuft.
Durch die allmähliche Zuschüttung der unterirdischen Räume nach dem Zweiten Weltkrieg, besonders infolge der Räumung der Ruinen nach den Bombardierungen, wurde
das Entwässerungssystem des Grundwassers verletzt. Die Auswirkungen zeigten sich
vielerorts in der baulichen Gefährdung der Stadtbebauung und Straßen. Deshalb begann
1963 eine systematische Untersuchung und nachfolgend die umfangreiche Sanierung
der Gänge in Znojmo.
Heute ist das unterirdische Labyrinth vor allem für Besucher geöffnet. Die rund 800
Meter lange Besichtigungstrasse beginnt am Hühnermarkt (Slepičí trh) und endet in
der Straße Obroková ulice.
Im Jahr 2009 wurde die Besichtigungstrasse um die Ausstellung „Die geheimen
unterirdischen Gänge in Znojmo“ bereichert. Hier sehen die Besucher eine Alchimistenwerkstatt, zum Leben erweckte Felsen, Fledermäuse, Kobolde, Gefängniszellen und
andere Sehenswürdigkeiten. Die Atmosphäre wird durch spezielle Licht- und Klangeffekte
abgerundet.

The Znojmo underground is one of the most elaborate underground labyrinths in
Central Europe. Its origins trace back to the 14th century. The complex underground
network of passageways is impressive still today with its ingenious built-in ventilation shafts, flues and wells. It is estimated to be 27 km long and leads to as many as
four storeys below the historical centre of the city.
These tunnels originally served to store agricultural products and wine. Every town
house has such a cellar. In times of war, the hallways of the Znojmo underground
took on an important role as an essential part of the city’s fortifications. It is worth
noting that there are no preserved plans of Znojmo’s passageways in any archive or
in the city chronicle. The assumption that the passages were used for protecting the
city during times of war is attested to by their extraordinarily complex and confusing
system leading both horizontally and vertically.
The gradual filling-in of the underground area after World War II, particularly due
to cleaning up the ruins created by bombing, led to disruptions in the underground
water drainage system. The effects surfaced in the early-1960s when much of the
urban area and roads where in a state of disrepair. Thus starting in 1963 systematic
research and expansive reconstruction of the Znojmo underground was initiated.
Today the underground serves mainly visitors. The approximately 800 m long accessible area starts on Slepičí trh Square and ends on Obroková Street.
In 2009 the tour was expanded upon with the exposition “The Mysterious Znojmo
Underground,” in which visitors can see an alchemy workshop, rocks come to life,
bats, goblins, prison cells, etc. The atmosphere is made whole by special light and
sound effects.

Zajímavosti v cíli
• Největší podzemní labyrint ve střední Evropě
• Expozice „Tajemné znojemské podzemí“

Sehenswürdigkeiten im Ziel

Doprovodné služby
• Prodej pohlednic a suvenýrů
• Občerstvení
• Ochutnávka vín
• Výstavy
• Koncerty
• Divadelní představení

• Größtes unterirdisches Labyrinth in Mitteleuropa
• Ausstellung „Die geheimen unterirdischen Gänge in Znojmo“

Begleitende Dienstleistungen

Speciální nabídky a akce
• Prohlídky jsou možné na objednávku i mimo otevírací dobu
• Mimořádné tematické prohlídky (Hledání velikonočních vajíček v podzemí
– Podzemí se sládkem Hostanem – Znojemskými pověstmi aj.)
Otevřeno celoročně
říjen–duben:
pondělí–sobota
neděle
květen–červen, září: denně
červenec–srpen:
denně

10.00–17.00 h
13.00–16.00 h
9.00–17.00 h
9.00–18.00 h

•
•
•
•
•
•

Postenkarten- und Souvenirverkauf
Imbiss
Weinverkostung
Ausstellungen
Konzerte
Theateraufführungen

Spezielle Angebote und Aktionen
• Besichtigungen sind auch außerhalb der Öffnungszeit auf Bestellung möglich
• Themengebundene Sonderbesichtigungen (Ostereiersuchen im Labyrinth – Labyrinth
mit Bierbrauer Hostan – Sagen über Znojmo u.a.)

Öffnungszeiten GANZJÄHRIG
Oktober–April:

Montag–Sonnabend
Sonntag
Mai–Juni, September: täglich
Juli–August:
täglich

10.00–17.00 Uhr
13.00–16.00 Uhr
9.00–17.00 Uhr
9.00–18.00 Uhr

Points of interest
• The largest underground labyrinth in Central Europe
• “The Mysterious Znojmo Underground” exposition
Additional services
• Postcard and souvenir sales
• Refreshments
• Wine tasting
• Exhibits
• Concerts
• Theatre performances
Special offers and events
• Tours can be made by appointment outside of opening times
• Special tours (Easter egg hunts in the underground – Underground with Hostan’s
brewer – Znojmo legends, etc.)
Opening hours YEAR ROUND
October–April:
Monday-Saturday
Sunday
May–June, September: daily
July–August:
daily

10.00–17.00
13.00–16.00
9.00–17.00
9.00–18.00

