
 

Putování s Mapíkem

1. Výzva – Procházka historií města Klobouky u Brna 

Historie města sahá do počátku 13. století.  Výhodná poloha na důležité obchodní stezce v údolí Klobouckého potoka, 

mezi kopci Zumperk a Nedánov, přispěla k tomu, že osada byla v roce 1298 povýšena na město s právem trhu. Oblast 

byla osídlena česky mluvícími obyvateli, kteří se živili prací v zemědělství.  Tvoje putování historií města povede i cestou 

T. G. Masaryka, který ve městě opakovaně pobýval.  Provedu tě kolem několika chráněných kulturních památek.  

Putování zahájíš na návrší nad městem, u kaple sv. Barbory, odkud uvidíš město jako na dlani.

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

1. Kaple sv. Barbory (kulturní památka)

Stojíš u barokní poutní kaple z roku 1669, která je vystavěna na neobvyklém půdorysu kříže. Vystavěli ji premonstráti z 

kláštera v Zábrdovicích. V roce 1784 byla patentem Josefa II. zrušena a až do roku 1848 sloužila jako kontribuční sýpka. 

Opravena a znovu vysvěcena byla v roce 1852. 

Zajímavost: Na konci 2. sv. války byla kaple poškozena útokem sovětské armády. V kapli se totiž opevnila ustupující 

německá vojenská jednotka, na kterou rudoarmějci zaútočili.

Fotografie: Vyfotografuj se zde tak, aby byla stavba dobře viditelná a fotku pošli do soutěže.

2. Kostel sv. Vavřince (kulturní památka)

Po cihlovém schodišti sejdeš od kaple ke katolickému kostelu sv. Vavřince.  Jednolodní barokní kostel založili zábrdovičtí 

premonstráti roku 1655 na místě staršího kostelíka. Bude-li otevřeno, nahlédni dovnitř.   U kostela, za cihelnou ohradní 

zdí, je starý hřbitov Za 2. sv. války byl kostel, podobně jako kaple, s márnicí, které jsou také chráněnou památkou. 

poškozen dělostřeleckou palbou.  

Úkol: Podívej se na město pod sebou a najdi si věž Evangelického kostela, kde tvoje putování skončí. 

Zajímavost: Ve věži kostela sv. Vavřince jsou celkem tři zvony, nejmenší sem byl přemístěn z kaple sv. Barbory.

3. Památník obětem 1. světové války

Tvojí první zastávkou na náměstí je pískovcový pomník, na jehož podstavci je vyryt letopočet 1914 - 1918. Prohlédni si 

pískovcovou plastiku truchlící ženy s malým dítětem, které drží vojenskou helmu. Na vrcholu pomníku je osazena busta T. 

G. Masaryka (reliéf). Na čelní straně horní části pomníku a na 3 stranách podstavce najdeš jména padlých a nezvěstných 

občanů Klobouk v 1. sv. válce.

Úkol: Spočítej příjmení na pomníku a zjisti si, která rodina ztratila nejvíce svých členů.

Zajímavost: Dva pomníky obětem 2. světové války najdeš na místním hřbitově.  

4. Socha sv. Jana Nepomuckého (kulturní památka)

Nedaleko památníku tě upoutá pískovcová socha, která sem byla umístěna již v roce 1747. Nad hlavou barokní sochy sv. 

Jana Nepomuckého tě určitě upoutá pět zlatých hvězd. Podle nich vždycky poznáš, že se jedná právě o tohoto svatého 

(jinak má hvězdy nad hlavou už jen Panna Marie). 

Úkol: Pozorně se podívej, jaké předměty drží sv. Jan v rukou. Říká se jim atributy = rozlišovací znaky. Každý svatý je 

zobrazen s typickými předměty, podle kterých ho poznáme. 

Zajímavost: Jan Nepomucký byl kněz, zpovědník manželky krále Václava IV.  Byl umučen, protože odmítl prozradit, co 

mu řekla při zpovědi. Při mučení mu byl vyříznut jazyk. Za svatého byl církví prohlášen v roce 1727.
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5. Kloboucký zámek (kulturní památka)

A teď přejdi k dalšímu objektu. Jednopatrový barokní zámek s bočním hospodářským křídlem vznikl v první polovině 18. 

století přestavbou renesanční letní rezidence opatů premonstrátského kláštera ze Zábrdovic. Po zrušení zábrdovického 

kláštera se na zámku vystřídalo několik majitelů.  V roce 1932 koupilo zámek město.  A nyní zde sídlí městský úřad a 

řada městských institucí. Na fasádě je umístěna pamětní deska prezidenta T. G. Masaryka.

Úkol: Přečti si text na pamětní desce, která je na fasádě umístěna.

Zajímavost: Zábrdovický klášter založil v roce 1210 pán Lev z Klobouk, zrušil ho v roce 1784, podobně jako další kláštery 

u nás, rakouský císař Josef II. Listiny, kterými císař vydával nějaká rozhodnutí, se nazývaly patenty. 

6. Městské muzeum

Zajímavou budovou je i Národopisné muzeum, otevřené roku 1907. Jsou zde umístěny expozice Pohledy do minulosti 

Klobouk – vybavení domu středního rolníka, oděvy, koutní plachty, malby na skle. Dále pak Významné osobnosti Klobouk 

a okolí a expozice Česká cesta a Klobouky u Brna. 

Otevírací doba: květen – říjen, úterý – neděle 9:00 – 12:00 a 13:00 – 17:00 hod. 

(Otevírací dobu se raději ověř předem dotazem na telefonu 605 208 290 nebo mailem na adrese: 

muzeum@kloboukyubrna.cz)

Úkol: Vejdi do muzea a prohlédni si některou zdejší expozici, vyber si ji podle toho, co tě nejvíce zajímá.

Fotografie: V muzeu si najdi místo nebo předmět, který tě zaujal, vyfotografuj se tak, aby byl viditelný, a fotku pošli do 

soutěže.

7. Evangelický kostel (kulturní památka)

Evangelická církev, která působí ve městě od roku 1781, vybudovala nejprve modlitebnu se školou a farou. V roce 1861 

získala povolení ke stavbě věže. Ta stála 20 let osamoceně a teprve v roce 1882 k ní byla zahájena stavba kostela.  

Jednolodní stavba vyniká na svou dobu moderním technickým řešením. 

Úkol: Vyhledej na budově pamětní desku, která uvádí, že se zde „v letech 1878 až 1882 účastnil služeb božích náš 

pozdější President Osvoboditel Dr. Tomáš Garrigue Masaryk.“

Závěr: Zde tvé putování končí. Když se budeš chtít občerstvit, musíš se vrátit zpět na náměstí, nejlépe Císařovou ulicí, 

která tě sem dovedla.

Tak příště opět s MAPÍKEM ahoj!
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