Moravský Krumlov
Kraj: Jihomoravský

Okres: Znojmo

Správní obvod: Moravský Krumlov

GPS souřadnice: 49.048931N, 16.311698E

Nadmořská výška: 255 m n. m.

První pís. zmínka: 1240 (780 let)

Počet obyvatel: 5 692

PSČ: 672 11

Adresa URL: www.mkrumlov.cz

Historie obce Moravský Krumlov
O počátcích Moravského Krumlova se nedochovaly žádné písemné doklady, ale bohaté archeologické
nálezy ukazují na osídlení již z doby 3500 př. n. l. Osada zde zřejmě existovala již počátkem 12.
století, ovšem prokazatelné písemné zprávy o Moravském Krumlově pocházejí z počátku 13.
století. Roku 1260 král Přemysl Otakar II. povýšil zdejší osadu na město. Místní jméno Krumlov je
zmiňováno v latinsky psaném listě Rudolfa Habsburského z 6. května 1277. Přívlastek „moravský“
byl připojován na rozlišení od Českého Krumlova až v polovině 17. století. Roku 1260 stál v místě
dnešního zámku hrad. Město náleželo postupně pánům z Obřan, Janu Lucemburskému, pánům
z Lipé, jejichž rod patřil k nejvýznamnějším v Čechách a na Moravě. Krumlov patřil k jejich hlavním
mocenským a hospodářským oporám, vlastnili jej až na několik let do roku 1621. Dalšími majiteli byli
pánové z Kravař a Cimburka. Sám král Jiří z Poděbrad při návštěvě Krumlova roku 1458 povolil
městu dva výroční trhy trvající 14 dní.
Roku 1537 povolal Jan III. z Lipé do Krumlova věhlasného středověkého lékaře Paracelsea, který
v Krumlově dokončil některá svá významná díla. Za pánů z Lipé dochází také k přestavbě
středověkého hradu v renesanční zámek. Roku 1620 navštívil zámek Bedřich Falcký (zimní král).
Bitva na Bílé hoře se stala osudnou jak jemu, tak rodu z Lipé, kterému byl veškerý majetek zkonfiskován.
Roku 1624 koupil krumlovský majetek jako pobělohorský konfiskát Gundakar z Lichtensteina. Lichtensteinové
dosáhli toho, že krumlovské panství bylo prohlášeno za jejich dědičné knížectví (potvrzeno
Ferdinandem II.). Přáli rozvoji řemeslnických cechů. Po Bílé hoře byl Krumlov vylidněný, vypálený a
rozbořený. V roce 1645 zde drancovala 26 týdnů švédská vojska.
Dne 25. dubna 1690 zachvátil město požár a Krumlov skoro celý vyhořel. Obnova trvala do roku 1695. Tehdy byl
za patrona města zvolen sv. Florián a nad městem mu Maxmilián z Lichtensteina nechal postavit kapli. 23. listopadu
1805 navštívil zámek Napoleon Bonaparte, od 14. června do 30. října 1809 tábořilo u Krumlova (směrem
k Rokytné) na 10 000 napoleonských vojáků. Další těžkou zkouškou prošlo město v letech 1866 - 1867, kdy
sem vtrhla pruská vojska při prusko-rakouské válce. Válkami město velmi utrpělo a trvalo mnoho let, než se
zotavilo. Po smrti Karla Rudolfa roku 1901 připadlo panství rodu Kinských. Kinští patřili k významným
rodům v Čechách a byli posledními majiteli moravskokrumlovského panství. Město se roku 1938
dostává do okupačního pásma, čehož následkem se asi 1200 českých obyvatel odstěhovalo z města.
Ve dnech 7. a 8. května 1945 město bombardovala Rudá armáda a při náletu bylo zasaženo 383 domů,
z toho 113 zničeno do základů. Po válce se do zámku soustředily úřady z rozbořeného náměstí,
pak zde byla kasárna, různé podniky a nakonec v zámku do roku 1991 sídlilo železniční učiliště. V roce
1950 byla městu zapůjčena plátna Muchovy Slovanské epopeje, která jsou od roku 1963 vystavována na
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zámku v Rytířském sále a v kapli.
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