
HUS lOPEČSKÁ HISTORIČKA SOŇA NEZHODOVÁ Z MĚS ISKtHO MUZrA A GALERIE MESlA HUSTOPECE O UÝSKYTU PODZEMNÍCH CHODEB ŘÍKÁ:

Hustop€č€ - Spiše než jako
podzemni chodby sloužict
pro utajený pohyb z místa
na misto Využívali lidé pro_
story ukryté pod pov{chem
města Hustopeče jako skle
py plo vino Či pro usklad
ňováni potravin. situaci
však změniia napřiklad
dřuhá světová válka, "přibombardování a osvobozo-
vání posloužily také jako
úkryt"' říká k jejich !,yužiti
hustopečská historička Soňa
NezhodoVá,

Ják ie to ! podzémnllEt.hod_

bami v HBtoPeči.h, vGrtou
pod .€lým měď€m? Nebo n€_
ni z hi5tortctý.h doHadú
z!ámé, jat Doc roz§áhlé

Podz€mní chodby jdko
takové nejsou v Hustope
čich prokázané, z měštan
ských domů, kleré stály na
náměsti, údajně pŤobihaly
chodby do ulice Na
Hradbách nebo přes si]nici
až ke kostelu §vatého vác
lavá,

co sG t€dy do.hovalo v€ slu,

Ve skutečnosti jde V Hus
topečich o sklcpy, kteíé Z

skladováni potravin a sa
mozřejmě taky jako úkr},t,
například před bombardo_
vánlm pň osvobozováni
města v době druhé světové
války v dubnu roku 1945,

A k čemu slouži v této době?
Polud se nétnýím, tak jc z
částt §tátá vlnařská exPozice
mě§tá a zřérmě i dal§ hu§to,
pečštt viMři j€ talto využí
vali?

Ano, stálá vinař§ká expo-
zice města je lybudováná
v pŮVodnim mokrém sk]e,
pě, který byl v roce 2oo3
oplaven a zařízen pIo vý-
stavní účely.

vite třéba t o okolnl.h obclch,
kde by mohly opravdové
podzemnl .uodby být?

Podzemni chodby se na
cházejí například hn€d
v sousedni obci Kurdějov
zde šlo o kratší únikové
cesty v pŤípaclě napadení,
pověsti o tom, že takové
chodby zde mohly spojovat
i několik kilometru vzdále
né lokality, isou pouhymi
legendami, Ukryt §kýtal
predevšim les, kolem KuI-
dějova, A v nedaleké obci
Horni Bojanovice se zase
můžeme setkat s takzváný
mi lochy, které zde zůstaly
po dřivějši těžbě štěřku.

Chodby v Kurdějově sloužily jako únikové cesty při napadení
ANETÁ BERÁNKOVÁ

k čemu v minulo§tl vlastně
gloužily? Byly lTužívané
jako útr},t nébo pouze
Pro ustladněni potrarin

sklepy sloužily pře
devším k u.hováváni
viná Dn,horně j k.

domů lTbihaji pod silnici.
Jde o takzvané mokré skle
pý do nichž nedopadalo
denni světlo, Nejspletitějši
soustavu,tvořily sklepy pod
starým hrnčířským třhem,
dnes v centrrr města u ulice
kosmákova, kde se nachá
zelo d€vět sklepů § jedním


