
1. Výzva – Procházka historií města Hustopeče u Brna

Historie města sahá až do 13. st, kdy jeho rozvoj nastartovali kolonisté z přelidněných německých zemí. Domy byly 

budovány hlavně kolem dnešního náměstí, které bylo významným tržištěm na uherské obchodní cestě. Centrum města 

bylo obehnáno hradbami. Dnes najdeme na náměstí celou řadu historických městských domů, ale i dalších zajímavých 

staveb. Pojď se na ně se mnou podívat.

 Délka trasy je 1 km, časová náročnost 3 – 4 hod. + 2 fotografie na určených místech.

1. Městský úřad Hustopeče

Putování zahájíš u novorenesanční budovy nové radnice, postavené v roce 1906. Všimni si vysoké věže s hodinami a 

pískovcových detailů na fasádě  - znaku města, letopočtu a hlavy mytologického řeckého boha vína Bakcha. 

Úkol: U vchodu si přečti pamětní desku prezidenta T. G. Masaryka. 

Zajímavost: Na vysokou věž se nedostaneš, protože přístupu brání táhla hodinových závaží.

2. Stará radnice (kulturní památka)

Těsně vedle nové radnice stojí nízká, jednopatrová, původně renesanční stavba z 16. století, která byla upravena na 

začátku 19. století v empírovém stylu. Budova byla spojena podzemní chodbou s původním opevněným gotickým 

kostelem (ten už na náměstí nestojí, v roce 1961 se zřítila jeho věž a v roce 1962 byly zbytky kostela zbořeny).

Úkol: Zjisti si, jaké využití má budova dnes.

Zajímavost:  Pod objektem se nachází patrové gotické sklepení, kde kdysi probíhalo útrpné právo -  tortura (mučení, k 

získání přiznání)

3. Kašna Žumberák (kulturní památka)

Dále pokračuj k renesanční kruhové kašně z roku 1595 se sousoším klečícího boha Tritona s delfíny. Triton je 

mytologický řecký bůh, posel mořského boha Poseidona. Na rameni drží mušli, na kterou troubí.

Zajímavost: Všimněte si, že je Triton do pasu zobrazen jako člověk a od pasu dolů má ocas ryby.

4. Sloup Nejsvětější Trojice (kulturní památka)

Nedaleko kašny tě upoutá morový sloup se sousoším Nejsvětější Trojice (Otec, Syn a Duch svatý) na vrcholu. Sloup, 

vysoký 14,17 m, byl budovaný v letech 1736 – 1738 na ochranu před morovou epidemií. Na rozích krychlového 

podstavce jsou sochy čtyř morových patronů (jsou to sv. Rochus, sv. Šebestián, sv. František Xaverský, sv. Karel 

Boromejský).

Úkol: V době stavby sloupu panoval Karel VI., otec známé rakouské císařovny. Víš, jak se jmenovala?

Zajímavost: Pod sochu sv. Šebestiána stavitelé vložili svaté ostatky, pamětní list a minci z doby Karla VI.

5. Městské muzeum a galerie (kulturní památka)

Nyní pokračuj k nápadnému renesančnímu měšťanskému domu U Synků. Na jeho průčelí tě upoutá obdélníkový 

výstupek s oknem, který se jmenuje arkýř. Ve dvoře domu, v němž je muzeum a galerie, se skrývají arkádové lodžie a 

další zajímavosti, např. pomník kvasinky vinné.

Otevírací doba: Zjistí si předem dotazem na telefonu 519 4013 849 nebo můžeš poslat dotaz emailem: 

muzeum@hustopece.cz

Úkol: Vejdi do muzea a prohlédni si některou ze stálých expozic. 

Fotografie:  Na nádvoří se vyfotografuj u původní studny a fotku pošli do soutěže.
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6. Kostel sv. Václava a sv. Anežky České

Nedaleko muzea stojí moderní budova kostela, postavená na místě původního gotického kostela (připomeň si text č. 2 – 

Stará radnice). Kostel byl vysvěcen roku 1994. Nejvyšším bodem je věž ukončená křížem. Pod ním vidíš kovový kruh, 

který má podobu koruny - atributu sv. Václava.  

Úkol: Když bude kostel otevřený, nahlédni dovnitř a prohlédni si i mariánskou kapli v podzemí.

Zajímavost: Základní kámen kostela posvětil v roce 1990 papež Jan Pavel II. při první návštěvě Československa. 

Atribut = rozlišovací znak – každý svatý je zobrazen s typickými předměty, podle kterých ho poznáme

7. Vinný lis

Pokračuj podle mapy k původnímu dřevěnému lisu na Palackého ulici. Ten připomíná, jak zpracovávali hrozny naši 

předkové.  Vinohradnictví a vinařství má ve městě bohatou tradici. 

Úkol: Rozhlédni se a odhadni, proč je lis umístěn právě v těchto místech. 

Fotografie: Vyfotografuj se tak, aby byl lis dobře viditelný a fotku pošli do soutěže.

8. Městské opevnění Na Hradbách (kulturní památka)

Pokračuj podle mapy, až před sebou vidíš půlkruhovou baštu s otvory pro střílny a zbytkem přilehlé ohradní zdi. Je 

významným pozůstatkem městského opevnění, které chránilo město v 16. – 17. století před nájezdy nepřátelských vojsk. 

Úkol: Tvoje procházka historií města zde končí. Určitě si zasloužíš občerstvení.  Sejdi po určené trase zpět na náměstí. 

Zde ti doporučujeme návštěvu kinokavárny, která je uvedena jako poslední bod putování. 

9. Kinokavárna Lazy Fox

Tady své putování ukončíš. Můžeš se zde občerstvit, ale když si raději zvolíš cukrárnu či bufet, nic se neděje.

Tak příště opět s MAPÍKEM ahoj!
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