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Co je Muzejní čtení ke kávě?
ZNOJEMSKO (jm). „Osvěžte 
si regionální historii, zoologii, 
přírodovědu, archeologii i tře-
ba geologii. Stáhněte si Muzej-
ní čtení ke kávě, pohodlně se 
usaďte a můžete začít,“ těmito 
slovy přibližují novinku nejen 
pro starší generaci odborníci 
ze znojemského Jihomorav-

ského muzea. Jsou to pracov-
ní listy zaměřené k  určitému 
tématu. První má název „Kde 
se vzali?“ a můžete si v  něm 
otestovat své archeologické 
znalosti nejen ze znojemského 
regionu, ale z  celého Jihomo-
ravského kraje. Vašim úkolem 
bude správně přiřadit předmě-

ty k  lokalitě nálezu zakreslené 
na mapce. Ti, co chtějí vědět 
víc, si stáhnou na stránkách 
Jihomoravského muzea inter-
aktivní pédéfko, kde se jim při 
kliknutí na konkrétní obrázek 
otevře stránka s  doplňujícími 
informacemi. To platí jen při 
připojení online.

Daniel Rubeš
KŘTINY (BK). Na samém kon-
ci hranice třicetikilometrového 
okruhu seriálu Hrady, tvrze, 
zámky a zříceniny za humny 
okresu Znojmo leží na jižní Mo-
ravě, konkrétně na Blanensku, 
Křtiny. Malý, ale na profánní 
sídla bohatý městys Moravské-
ho krasu. Dle všech dostupných 
dat, informací a map na svém 
katastru nabízí vyjma vyhláše-
ného stejnojmenného barokní-
ho areálu ještě další dva novo-
dobé zámky. Kromě Panského 
dvora, někdy uváděného jako 
Dolní zámek nebo jako Nový 
zámek v blízkosti kláštera, je v 
Křtinách ještě Nový či Horní 
zámek pojmenovávaný pro lep-
ší přehlednost Dřínová. 
Soudí se, že na Dřínové, jedné 
ze strání Bukovského kopce nad 
Křtinami, stál nejprve počát-
kem 19. století vrchnostenský 
dvůr Dietrichsteinů z r. 1828 a 
jeho součástí se stal ovčín do-
končený r. 1832. V roce 1864 
prodal tehdejší majitel Alfons 
Mensdorf-Pouilly křtinské pan-
ství Vincentovi z Bubna-Litic. 

Když pak on v r. 1882 většinu 
svého jmění ve Křtinách od-
prodal továrníku Mořici Teu-
berovi, sobě ponechaný ovčín 
přebudoval na klasicistní nový 
zámek. Od poslední třetiny 19. 

století je tak v Křtinách na Dří-
nové evidován Horní zámek, 
který vznikl přestavbou pouhé 
provozní stavby zemědělsko-
-chovatelského účelu, do nějž se 
nakonec nastěhovala baronka 

Adelína Offermannová, která 
jej zdědila. 
A když pak zase ona v březnu 
1894 vše prodala Liechtenstei-
nům, ponechala si jen horní 
sídlo a tam se uchýlila, aby se 

tak osudový úděl zámku na Dří-
nové ke konci 19. století zopa-
koval. Po smrti manžela Edwi-
na Theodora, 9. dubna 1909, se 
baronka sama na dřínovském 
zámku dočkala také konce 2. 
světové války, měla být odsunu-
ta, ale toho se již nedožila, pro-
tože 15. července 1945 ve svém 
sídle zemřela. Zámek Dřínová 
se posléze stal válečným konfis-
kátem, byl převeden do majetku 
státu a výraznou modernizací v 
r. 1953 nakonec přebudován na 
měšťanskou školu. 
Po půlstoletí fungování coby 
měšťanka přestal dřínovský zá-
mek logicky vyhovovat potře-
bám nejmodernějšího vzdělá-
vaní, a proto po dostavbě nové 
velké školní budovy opodál v r. 
2001 jeho účel pro výchovu dětí 
skončil. Chvíli byly na zámku 
Dřínová provizorně umístěny 
byty, ale od počátku 3. tisíciletí 
zůstal prázdný, nevyužitý a za-
čal chátrat. Po letech nabízení k 

prodeji a po zařazení na seznam 
opuštěných objektů Jihomorav-
ského kraje byl areál dřínovské-
ho zámku v r. 2016 odkoupen 
developerskou společností, kte-
rá má v nadcházejících létech v 
plánu jej zadaptovat na obytný 
komplex nazvaný Rezidence 
Měšťanka. 
Na počátku roku 2021 má kla-
sicistní zámek Dřínová podobu 
všední jednopatrové obdélné 
stavby kryté nízkou valbovou 
střechou bez jakýchkoli archi-
tektonických ozdob fasády, pro-
tože přestavbou pro školní úče-
ly se vzhledově změnil natolik, 
že dávné profánní sídlo vůbec 
nepřipomíná.
Zámek Dřínová je v současnosti 
vlastnictvím soukromé společ-
nosti, která s ním má již rozjed-
nané své podnikatelské aktivity 
spojené s přestavbou, a tak po-
chopitelně není v turistickém 
průmyslu pro veřejnost volně 
přístupnou kulturní památkou.

1828: Na Dřínové, jedné ze strání Bukovského kopce, stál vrch-
nostenský dvůr.
1832: K dřínovskému dvoru Dietrichsteinů přibyl ovčín.
1864: Alfons Mensdorf-Pouilly prodal panství s Dřínovou Bub-
nům z Litic.
1882: Vincent z Bubna-Litic většinu odprodal Mořici Teuberovi, 
jen ovčín si ponechal a přebudoval jej na klasicistní nový zámek. 
Poslední třetina 19. století: V Křtinách na Dřínové stojí Horní 
nový zámek, který zdědila baronka Adelína Offermannová. 
1894: Vše, co baronka měla, prodala Liechtensteinům, jen horní 
sídlo si nechala.
9. dubna 1909: Po smrti manžela žila baronka na dřínovském 
zámku až do konce 2. světové války sama.
15. červenec 1945: Poslední šlechtická majitelka zámku na Dří-
nové zemřela.
Polovina 20. století: Zámek Dřínová byl zkonfiskován ve pro-
spěch státu.
1953: Výraznou modernizací se z dřínovského zámku stala měš-
ťanská škola.
2. polovina 20. století: Zámek Dřínová slouží školským účelům.
2001: Poslání dřínovského zámku pro výchovu dětí skončilo.
Počátek 3. tisíciletí: Na zámku Dřínová byly provizorně umís-
těny byty, ale nakonec zůstal prázdný, nevyužitý a začal chátrat. 
2001 - 2016: Dřínovský zámek nabízel městys k prodeji a byl za-
řazen na seznam opuštěných objektů kraje.
2016: Zámek na Dřínové od Křtin odkoupila společnost s cílem 
zadaptovat jej na obytný komplex Měšťanka.
2021: Klasicistní zámek Dřínová čeká na zahájení přestavby.

Zámek Dřínová v datech

Zámek Dřínová
Hrady, tvrze, zámky a zříceniny za humny okresu (cca 30 km)


