Znojmo
Kraj: Jihomoravský

Okres: Znojmo

Správní obvod: Znojmo

GPS souřadnice: 48.855911N, 16.054268E

Nadmořská výška: 290 m n. m.

První pís. zmínka: 1226 (795 let)

Počet obyvatel: 33 327

PSČ: 669 02

Adresa URL: www.znojmocity.cz

O obci
Město Znojmo leží na jihu Moravy, na levém břehu řeky Dyje, 52 km jihozápadně od města Brna. Je to
druhé největší město Jihomoravského kraje. Místní části jsou: Derflice, Kasárna, Konice, Mramotice,
Načeratice, Oblekovice, Popice, Přímětice.

Historie obce
Prostor města byl osídlen již v době prehistorické. V období velkomoravském se na protějším ostrohu
rozkládalo jedno z největších velkomoravských hradišť (nynější Hradiště sv. Hippolyta), které chránilo
brod přes řeku Dyji, ...

Ubytování a restaurace
Ubytování poskytuje řada hotelů, penzionů a ubytoven. Ve městě je mnoho restaurací, kaváren, cukráren,
barů atd.

Okolí a příroda
Znojmo se rozprostírá ve vinařském kraji a v jeho okolí je značné množství vinic a nebo ovocných
sadů. Znojmo se stalo proslulé rovněž okurkami, jejichž pěstování na Znojemsku zavedl roku 1571 loucký
opat Jiří II. Dnes se město stalo opětovně centrem vinařství a cílovým místem ...

Současnost obce
Ve městě se nachází deset mateřských škol, sedm základních škol, střední školy, dvě gymnázia,
střední odborné školy, umělecká škola, speciální škola, vyšší odborná škola i odborné učiliště.

Sportovní možnosti
Město je protkáno značnou sítí značených turistických a cyklistických tras - prochází tudy Znojemská
vinařská, Trasa šesti měst, Trasa ságy a mýty, Greenways Praha - Wien; nebo také Vinařská stezka Po
stopách Napol.

Památky a zajímavosti
Město Znojmo nabízí na svých webových stránkách iniciativu nalezení 77 divů Znojma, tyto památky a
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zajímavosti jsou rozdělené do několika skupin. V těchto skupinách jsou jak světské, tak sakrální památky.

Doprava
Dopravně je Znojmo napojeno silnicemi I. třídy na Prahu, Brno a Vídeň. Osobní železniční doprava je
nejfrekventovanější ve směru na Vídeň, Jihlavu a Břeclav. Ve městě funguje městská hromadná
doprava.

Zdroj: https://www.mistopisy.cz/pruvodce/obec/9819/znojmo/

Strana 2/2 , Vytisknuto: 16.6.2021 03:12:57

