
 

 

Poznávání slunečních hodin na sever 

a na východ od Znojma 

  



Znojmo - Sobota (cca 15:00 - 17:00 netřeba spěchat, ani přijet na čas)  

SH na periferiích a rozchod ve městě (cca 2,5km - 40 minut chůze) 

  

https://mapy.cz/s/racazuvoma 

 

1) Zaparkovat na náměstí Svobody 

2) SH v jubilejním parku + procházka po krásně opraveném parku 

3) Jarošovskou ulicí k parku na Žižkově náměstí (klidná ulice vhodná pro pěší přesun) 

4) SH Sokolská 

5) Sokolovna - jediná památkově chráněná sokolovna na Moravě, následně procházka 

podzimním parkem s výhledem na hradby 

6) Komenského náměstí s pomníkem plukovníka Kopala (možný rozchod?), nebo dál 

kolem Dominkánského kláštera s kostelem Nalezení sv. kříže (lze nahlédnout 

dovnitř) na Horní náměstí 

7) Horní náměstí (rozchod) - jsou tu kavárny, cukrárny, blízko na slepičí trh i k radniční 

věži. Jednoduchá navigace na náměstí Svobody k odjezdu... 

 

Celá společná trasa až sem trvá cca 1h volným tempem i s focením hodin,  

takže zbude i čas na osvěžení a cestu zpátky na náměstí Svobody kolem SH na Divišově 

náměstí (malá ochutnávka na neděli...) 

https://mapy.cz/s/racazuvoma


 

Znojmo - Neděle (9:00 - 11:00) 

SH v centru a komentovaná prohlídka Znojma (2,9km - 50minut) 

 

https://en.mapy.cz/s/hogalusagu 

  

1) Zaparkovat na náměstí Svobody 

2) SH Divišovo náměstí (bývalý jezuitský klášter, dnes okresní archiv), druhé SH na 

nádvoři 

3) Horní náměstí, orientační bod ze soboty - komentovaná prohlídka města 

4) Václavské náměstí (kašna a obrazová galerie) 

5) SH na znojemském hradě - hned naproti je pokladna zámku kde se dá koupit 

prohlídka rotundy  

6) Rotunda sv. Kateřiny - Prohlídka trvá cca 15 min, je přístupná každou půlhodinu - 

můžeme objednat prohlídku v 9:45) 

https://en.mapy.cz/s/hogalusagu


7) Vyhlídka u Mikulášského kostela (gotický chrám i dvoupatrovou václavskou kapli je 

možné navštívit 

8) Vyhlídka nad městskými vinicemi 

9) SH Slepá ulice 

10)  Masarykovo náměstí - hlavní tržiště historického Znojma 

11) Obroková ulice s radniční věží 

12) Návrat na náměstí Svobody 

 

Komentovaná prohlídku města s návštěvou všech zbývajících SH prochází nejkrásnějšími 

místy Znojma s úžasnými výhledy na město i řeku Dyji. Celková trasa se dá volným tempem 

absolvovat cca za 2h včetně dostatečného času u SH a prohlídky Národní kulturní památky, 

Rotundy sv. Kateřiny... 


