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Anotace 

Diplomová práce Vinohradnictví a udr iteln  ivot v Podpálaví se zab vá komplexním 

e ením stávající situace a mo n mi sm ry rozvoje oblasti kolem Pavlovsk ch vrch  na ji ní 

Morav , s d razem na endogenní stabilizaci a posílení p vodních kulturních kvalit této 

oblasti - obnova kulturní dimenze starého venkova. A s mo ností vyu ití pro m kk  turismus. 

To v e s ohledem na mo né hrozby vzniklé zm nami kulturn - sociální struktury oblasti.

Práce je zam ena jak na oblast jako celek, s d razem na stanovení limit a len ní 

oblasti Podpálaví do funk ních zón, tak na e ení konkrétní obce, jako reprezentanta jedné 

z oblastí - Bavory, která je e ena pomocí aplikace síti v robn  - kulturních za ízení 

vina ského klastru, do vhodn  zvolen ch míst v rámci katastru obce, jako prvku 

stabiliza ního a posilujícího -kulturní kostry oblasti.

Abstract

Viticulture and sustainable life in Pálava surroundings thesis deals with complex 

solution of the current situation and possible directions of development in the area around 

the Pavlov Hills in southern Moravia, with an emphasis on endogenous stabilization and 

strenghtening of indigenous cultural qualities of the area - restoration of the old rural cultural 

dimension. And with the possibility for soft tourism. All of this with regard to potential threads 

arising from changes in culture and social structure in the area.

The work is focused as on region as a whole, with emphasis on setting a limit and 

breakdown area into functional zones, as on the representant of one selected area - Bavory, 

which is solved by using the network of production - cultural facilities of wine cluster in 

appropriately selected locations within the municipality, as an element of stabilization and 

strenghtening frame of area.

Klí ová slova

ji ní Morava, Podpálaví, Bavory, sídlo, obec, vesnice, vina sk  klastr, endogenní 

stabilizace, udr iteln  rozvoj, obnova, kultura, urbanismus, architektura, sociologie, 

komunita.
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A. Teoretická ást

1. Úvod 

1.1. Charakterizace práce

Tato práce se zab vá p edev ím e ením situace vzniklé v oblasti Pavlovsk ch vrch , 

Mikulovska a p ilehlého okolí zm nou sociokulturní struktury. K té do lo jednak kv li 

kompletní p em n  obyvatelstva b hem druhé sv tové války a po jejím skon ení, kdy bylo 

nejd íve vysídleno eské obyvatelstvo b hem okupace a posléze po nuceném odsunu 

N mecky mluvícího obyvatelstva byla oblast kompletn  znovu osídlena. Do lo tak k 

p etrhání p vodních vazeb obyvatel na krajinu, ve které ili. To se samoz ejm  odrazilo na 

zp sobu hospoda ení v této lokalit , kdy do lo k p eru ení mezigenera ního p edávání 

zku eností. P eru ení se také dotklo kulturnosti, její  nositelem byly p edev ím lidové 

 zp sob ivota, se kter m úzce souvisí urbanistická struktura a i samotná 

architektura. Dal í p í inou zm n této sociokulturní struktury je odli n  zp sob ivota, kter  s 

sebou p inesly nové technologie a pota mo globalizace sv ta. lov k ji  dnes není nutn  

vázan  p ímo na konkrétní místo, ve kterém ije. A to ve smyslu závislosti na produktech 

místní komunity nutn ch k p e ití. D sledkem této nevázanosti, je potom nutn  

neprovázanost s lokalitou. Ztráta úzkého vztahu k lokalit , obci, regionu. Vytrácí se tak 

si homogenní prostor.

Práce se proto zab vá také stanovením ur it ch územních limit  a vymezení 

jednotliv ch slo ek oblasti, s ohledem na principy ochrany kultury oblasti, v i neuvá en m 

a nekoncep ním zásah m za ú elem rychlého zisku, bez vazby na hodnoty krajiny dané a  

u  historicky lidskou inností, nebo vytvo ené p írodou. Které jsou bez hlub ích souvislostí a 

pochopení problematiky lokality.

Problematika je v této práci e ena pomocí uchopení v razného jihomoravského 

tématu, kter m bezpochyby je vina ství, jako reference. I v tomto odv tví lidské innosti se v 

regionu projevily v e popsané zm ny. Princip vytvo ení síti za ízení vina ského klastru, 

vhodn  umíst n ch do katastru referen ní obce Bavory má dotvo it postupn  mizející 

ijí. 

Práce je ideová, je nutno brát v potaz ur itou míru idealizace ekonomie, politiky. V 

n kter ch pasá ích není brán ohled na platnou legislativu, a  u  v rámci Evropské unie, 

nebo eské republiky. Co  ov em je nutn  p edpoklad ukázky mo ného e ení problému, 

jako v chodiska ze stávající situace. Legislativa by v rovin  této teoretické ideové práce 
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nem la b t brána jako nep ekro itelná bariéra, ale pouze jako podm t k zamy lení zdali je 

správná a má se respektovat, nebo ne.

Jedná se o urbanisticko-architektonickou studii, teoretická práce je proto 

ást projektu.

1.2. Cíl práce

Cílem práce je vymezení jednotliv ch funk ních celk  v rámci Podpálaví, slou ících 

jako strategick  plán stabilizace a organického rozvoje lokality, co  povede ke 

smysluplnému funk nímu dopl ování ástí pot ebn

sou asného obyvatelstva s lokalitou. Tím bude odstartován trvale udr iteln  proces 

pror stání lov ka s krajinou - symbióza, namísto parazitování na lehce obchodovateln ch 

aspektech krajiny. Co  ji postupn  ni í.

Smyslem dopln ní v robn  kulturního za ízení vina ského klastru v rámci obce 

Bavory je obnovení itelnosti obrazu obce - posílení pochopení vesnice, nikoliv pouze jako 

místa k bydlení, ale  jako komunity, ivého organismu, kter  má svoje funkce, pot eby a 

rytmy.  A p i jejich napln ní m e sílit organicky se rozvíjet a pozitivn  p sobit na krajinu. A 

zárove  umo nit rozvoj také obyvatel m, pomocí napln ní jejich kulturních pot eb.

1.3. Metodika práce

Pro práci pou ívám metody kontextuálního zkoumání jednotliv ch aspekt  lokality (od 

nad azen ch celk  a  po konkrétní lokalitu návsi v obci Bavory ). Dále p ístup analytick . 

Práce je komponována tak, aby docházelo k citliv m reakcím na kontext dopl ované 

vesnice, a do lo k posílení, ne zm n  jejího charakteru. Vesnice nesmí b t konzervována v 

sou asném stavu, proto e je neudr iteln . Pro rozvoj a dopln ní musí v ak b t pou ita 

metoda inteligentní a podlo ené evoluce sídla, nikoli revoluce v chápaní smyslu vesnice.

Dále byla pou ita metoda studia dokument , která slou í k pochopení a nastudování 

teorie o dané problematice. Získání teoretického základu v domostí byla získána studiem 

odborné literatury.

1.4. Podklady pro zpracování

Podkladem k vypracování diplomové práce byla urbanistická studie struktury oblasti 

Popálaví, a obce Bavory na ji ní Morav , vzniklá v ateliéru urbanismu II 2013/ 2014, studie 

forem zástavby v rámci obce jihomoravské obce, vzniklá v ateliéru architektury III - 2013/ 

2014. Dále byly pou ity jako podklad pro práci rozbory vzniklé b hem posledních dvou 

semestr  - 2013/2014, analyzující obce ji ní Moravy.
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P edpokladem k vypracování této diplomové práce je vyu ití informací a podklad  

vznikl ch v ateliérech architektury a urbanismu, které tvo í kontext této práce. Vzniká tak 

mo nost ukázat práci jako komplexní od  irokého náhledu na e ení celé lokality, p es 

územní studii a studii vyu ití prostoru návsi a  po vy e ení konkrétního v robn - kulturního 

objektu na návsi obce Bavory.

2. Formování charakteru ji ní Moravy

2.1. Hranice v rámci historick ch územních celk

Morava jako celek je jedna ze t í historick ch zemí v sou asnosti tvo ících eskou 

republiku. V minulosti tvo ila centrum rozlehlé st edoevropské í e, by  v t inou ve 

vazalském postavení v i Frank m, a vedle Bulharské í e a Kyjevské Rusi jeden z 

nejstar ích slovansk ch stát  – Velkomoravskou í i (latinsky Moravia Magna). Za panování 

kní ete Rostislava (846–870) se Morava stala kolébkou slovanské vzd lanosti, kultury a 

k es anství. Územní rozsah a mocenské za len ní Moravy se opakovan  v razn  m nilo. 

Za átkem 10. století se í e za dosud neobjasn n ch okolností rozpadla a po jejím zániku 

p estala b t Morava ohniskem státu, zcela svébytn  politick  subjekt s centrem na jejím 

území poté ji  nevznikl. V 10. století se Morava stala sou ástí území ovládaného 

P emyslovci. 

Do roku 1918 spadala Morava pod P edlitavsko – sou ást Rakouska-Uherska, 

p edtím byla sou ástí Rakouského císa ství, Se zánikem Rakousko-Uherska formáln  

zaniklo  markrabství, ale Morava z stala jako zem  Moravská i nadále správním celkem v 

rámci nov  vzniklého eskoslovenska, ov em zru ením zemského sn mu Morava tehdy 

p i la o svoji autonomii, kterou m la v dobách í e. Roku 1928 byla Morava spojena s 

eskoslovenskou ástí Slezska do zem  Moravskoslezské, která existovala do roku 1948. 

Od roku 1949 se území d lí na kraje, jejich  hranice se s p vodními zemsk mi hranicemi 

nekryjí.[1]

Ji ní Morava je územím, které po rozpadu Rakouska- Uherska v pr b hu historie 

n kolikrát posouvalo hranice mezi územím esk m ( eskoslovensk m a esk m) a oblastí 

Dolnorakouskou (hlavním m stem oblasti je St. Poelten), p edev ím to byly eské Rakousy 

- Dyjsk  trojúhelník, Valticko (také záparní Vitorazsko, které v ak nespadá do mikulovské 

oblasti), tyto oblasti byly p i azeny k tehdej ímu eskoslovensku roku 1920, jako jeden z 

n kolika zisk  a v hod v d sledku povále ného mírového Versailleského systému. Tím bylo 

dolnorakouské území rozd leno na ást s p evá n  esky mluvícím obyvatelstvem a ást 

n mecky mluvící. Hranice v ak nadále z stala propustná a ob  území na sob  byla zna n  

ekonomicky i kulturn  závislá. Národnostní otázka v té dob  byla t ko e itelná, díky 



naprosté provázanosti esky a n mecky mluvícího obyvatelstva. To bylo jednou z p í in 

kompletního obsazení Mikulovska p i okupaci b hem druhé sv tové války.

2.2. Pohyby obyvatelstva a v voj jejich skladby

eské pohrani í, jako území s n meckou majoritou, m lo b hem staletí prom nliv  ráz. K 

jisté stabilizaci do lo a  koncem 18. století a v následujících desetiletích první poloviny 19.století. 

[2]

Podle s ítání obyvatelstva k 1. prosinci 1930 bylo v celé SR ze 14 729 536 obyvatel          

3 231688 (21,9%) eskoslovensk ch státních p íslu ník  n mecké národnosti, z nich  ilo v 

esk ch zemích 3 070 938 (95%); v echách p edstavovali státní p íslu níci n mecké národnosti 

32,4% a na Morav  a ve Slezsku 22,8% v ech obyvatel. N mecké obyvatelstvo m lo nadpolovi ní 

p evahu v 3 397 obcích, ale v 8 158 dal ích obcích ne inila tato národnostní men ina ani 10%.[3]

V sledkem agresivní politiky Adolfa Hitlera a britsko–francouzského postoje appeasementu 

byla dohoda z 29. zá í 1938, po ní  do lo k p ipojení pohrani ních oblastí SR ob van ch 

n meckou men inou k nacistickému N mecku. Byla podepsána na konferenci v Mnichov  

p edstaviteli vlád Británie (N. Chamberlain), Francie (E. Daladier), N mecka (A. Hitler) a Itálie (B. 

Mussolini) bez ú asti SR – byla diktátem a s. vláda ji pod hrozbou vále

neposkytnutí pomoci spojenc  30. zá í 1938 pod nátlakem  p ijala. eskoslovensko tak muselo v 

dob  od 1. do 10. íjna 1938 odstoupit ji  zmín né pohrani í ob vané N mci ve prosp ch 

N mecka.[4]

Následovala okupace Sudet a odsunutí eské ásti obyvatelstva z této oblasti. Která sice v 

rámci ji ní Moravy, jak vypl vá z v e uvedeného textu byla minoritní, nicmén  ani v n mecku, ani 

v Rakousku se Hitlerovi a nacist m nepoda ilo to, co v SR - získat pro své cíle p evá nou v t inu 

n mecky mluvícího obyvatelstva. Jednou z p í in m e b t i vojenská okupace eskoslovenskou 

armádou a následné odtr ení esk ch rakous od dolnorakouské oblasti. Následovalo otev ené 

organizování pogrom, urychlená a násilná germanizace a pod. 

K nacistické T etí í i byla p ipojena také správní centra, která v znamov  p esahovala 

území Sudet. K í i byla p ipojena ty i hlavní správní sídla oblasti : Mikulov, Hustope e, Moravsk  

Krumlov a Znojmo, z nich  pouze Mikulovsko bylo okupováno jako celek. V okupované ásti ji ní 

Moravy, která tak p ipadla k T etí í i, nevznikla ádná vlastní územní správa - cílem bylo p eru it 

jakoukoliv historickou kontinuitu. To znamená, e se také neobjevovalo jakékoliv ozna ování tohoto 

území ji ní Moravou, ale ani dolní Rakousko.

Po skon ení druhé sv tové války nastal nejrozsáhlej í p esun obyvatelstva v d jinách 

esk ch zemí. Transfer 5 milion  lidí, nucené vysídlení sudetsk ch N mc  a znovuosídlení území 
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cca 1,7 miliony ech  a Slovák . Tento proces od základ  a trvale zm nil konfesní strukturu 

p íhrani ních oblastí. 

Osídlování pohrani ních oblastí probíhalo ve dvou vlnách. První byla spontánní st hování 

do oblasti sou asn  s vyhán ním N mc - Tou druhou pak od konce roku 1945 organizované 

st hování. 

Mikulovsko ve srovnání s ostatními pohrani ními oblastmi ji ní Moravy bylo odli né. Bylo se 

sv mi t iadvaceti obcemi nejrozsáhlej í ( ve 30. letech zde ilo 35 630 osob) P evá ná v t ina 

obyvatel byla n mecky hovo ící. Tém  80 %. Od roku 1938 ode lo z Mikulovska tém  3000 

ech , v ichni obyvatelé idovské národnosti, po válce do konce roku 1947 pak v ichni obyvatelé 

n mecké národnosti. To znamená, e 95 % obyvatel z této oblasti se v pr b hu let 1936-1950 

vyst hovalo.  

2.3. D sledky prom n obyvatelstva v oblasti

Problémem nov ch osídlenc  v oblasti bylo p edev ím to, e se rekrutovali z lidí 

sociáln  slab ch z horsk ch a podhorsk ch oblastí ( jak naplánovala komunistická strana ) a 

nebyli znalí odli ného zp sobu hospoda ení v tepl ch ní inách, ani dostate n  znalí 

vina ství. To znamená, e nejv t ím problémem byla nedostate

pro místní typ hospodá ství. Navíc rok 1947 zkomplikoval situaci katastrofálním suchem. 

Kvalitní podmínky v oblasti v ak zap í inili to, e i p es v echny komplikace z stalo 

zem d lství v oblasti v dominantním postavení. 

Vina ství se v ak pot kalo s problémy, jeliko  zp sob 

zem d lství a jako takov  je jedním z nejnáro n j ích. Zp etrhání vazeb p edávání 

mezigenera ních zku eností a znalostí tak zap í inilo úpadek kvality i mno ství produkce v 

tomto odv tví (vina ství zde bylo posti eno ji  v p edchozích dobách, jednak po období 

t icetileté války, kdy jednodu e nezbyl dostatek lidí, kte í by se o p du starali a tém  

v echny vinice zmizely, p vodní stav byl obnoven a  v polovin  18. stol. a poté plís ová 

choroba vinohrad  a révokaz, kter  do konce roku 1924 zni il tém  v echny vinohrady). A 

tím také nutn  degradaci krajiny p i jejím nevyu ívání.

Do

p edchozí obyvatelé oblasti budovaly po generace. 

Dal ím faktorem, bylo to e v této dob  docházelo také ke zna n m spole ensk m 

zm nám, zavedení komunismu, kolektivizace zem d lství, to v e zap í inilo, e 

novoosídlencí nem li as dostate n  v oblasti zako enit. Kulturní objekty oblasti, p edev ím 

vesnické kostely, koly, bo í muka - to v e v dob  komunismu trp lo nedostate nou údr bou 

a upadalo (jako p íklad lze uvézt zanikl  v znamn  gotick  kostel v Hustope ích, nejv t í 



stavba tohoto druhu a stá í v oblasti ). To znamená, e fakticky do lo k rozkladu jak kulturní 

struktury fyzické této oblasti, tak k rozkladu kulturní struktury ve form  spole enství, tradic a 

pod. B hem socializmu na ji ní Morav  postupn  docházelo k jistému obnovování a 

udr ování tradic, av ak zp sob kolektivizovaného zem d lství a stále nedostate ná znalost 

zp sobu p stování a technologie zpracování rozvoj brzdila.

Po roce 1988 nastává op t rozvoj vina ství v oblasti, ji  s p ístupem k nov m 

technologiím, av ak projevují se zde stejné problémy jako v jin ch oblastech privatizovan ch 

odv tví, jako je honba za rychl m ziskem a úplná absence návazností k lokalit , místní (i 

kdy  zna n  oslabené) kultu e apod. Dochází zde postupn  k p ekotné v stavb  nov ch 

sídel, bez pochopení a návaznosti na stávající struktury oblasti. Dalo by se mluvit o vesnické 

form  suburbanizace, kdy postupn  vymírá a doslova mizí historické kulturní jádro obce - 

náves v t inou s kostelíkem, hospodou a pod. a stává se z n j pouze k i ovatka v 

rozvoln né t e zástavby, která nemá ani jádro ani vn j í hranici a 

nefunguje v rámci ní ádná forma komunitních vztah .

Vesnice se zde staly prakticky jakousi prázdnou opu t nou ulitou p vodního 

organismu, která je nyní zcela nefunk ní s slou í pouze jako zast e ení pro sou asné 

obyvatelstvo, které ji v ak neumí vyu ívat. A tak se postupn  od st edu rozkládá a mizí.

Pokud se podíváme na druhou stranu hranice do oblasti dolnorakouské m eme 

vid t znateln  rozdíl mezi strukturami vesnic, kdy na rakouské stran  je patrná kontinuita 

v voje, kter  je logick  a vyu ívá potenciálu oblasti a na stran  eské republiky rozpoznáme 

p vodní jádro obce, které je v t inou v tristním stavu, a je naru ováno nesourodou 

zástavbou roz i ujícího se katastru, bez stavební limity.

2.4. V voj skladby obyvatel v referen ní obci - Bavory

Pro ilustraci v e uvedeného v kapitole 2.2. uvádím v voj skladby obyvatelstva v 

referen ní obci Bavory.

P i s ítání obyvatelstva v roce 1930 m la obec Bavory 451 obyvatel, z toho 3,3 % 1

eské národnosti a 96,7 % n mecké národnosti. Do roku 1947 byla odsunuta  v t ina 

n dy. P i 

s ítání obyvatelestva v roce 1950 bydlelo v Bavorech 342 ob an , tzn. 76 % p vodní 

obsazenosti obce, z toho 100% eské národnosti ( z okresu kyjov 35 %, Vsetín 32 %, 

í ). P íd l p dy na rodinu se pohyboval v 

[5]

3. V voj zp sobu hospoda ení v oblasti - zam eno na produkci vína



3.1. Historie a sou asnost vina ství v oblasti

Historie vina ství na ji ní Morav  má po átky za ínající ve druhém století a jsou 

spojeny s velk m rozmachem p stování vinné révy v Pannonii. Kdy se za vlády císa e 

Proba posunula hranice ímské í e a  k Pavlovsk m vrch m. Vojáci ímské armády pak p i 

svém postupu a zakládání le ení, z d vodu nedostate ného zásobení vínem, kter m z 

hygienick ch d vod  zahán li íze  (po smíchání s vodou), zalo ili na jihozápadních 

svazích Pálavsk ch kopc  první vinice. To jsou pravd podobn  základy moravského 

vina ství. P ímé d kazy v ak pocházejí a  z 8. a 9. století. V období Velkomoravské í e zde 

kní e Svatopluk nechal zakládat vinice ze sazenic dovezen ch z Uher a Rakouska.

St edov ké k es anství m lo také pozitivní vliv na rozvoj moravsk ch vinic. Od 12 

století docházelo k vysazování vinic klá tery. Vinná réva se vysazovala na neúrodn ch 

kamenit ch svazích, které lechta pronajímala m an m a poddan m, ím  se e il velice 

efektivn  problém venkovské chudiny.

Na za átku 13. stol. se Mikulovsko a Valticko stalo sou ástí panství Lichten tejn , 

byly nejv t ím p íjmem m an  a obyvatel vesnic práv  v nosy z prodeje vína. Dobrá 

vinice tehdy m la v t í hodnotu, ne  m ansk  d m. M ané z Olomouce, Brna, Znojma, 

tak velmi . Na Hustope sku (Hustope e byly 

tehdy vina sk m centrem celé ji ní Moravy) bylo vinohrad  tolik, e se prací na nich 

zab valo tém  90 % v ech obyvatel.

Vinohradnictví zvy ovalo majetek mal ch vesnic i velk ch m st. Vliv vina ství narostl 

v oblasti natolik, e v roce 1309 vzniklo horenské právo (odvozeno od hora- vinice), které 

ur ovalo zp sob e ení spor  o vinice a související problematikou. Podle tohoto práva, m ly 

b t v echny takovéto spory e eny horensk m soudem, kter  sídlil v Hustope ích. V roce 

1355 vydal hrab  Jan Jind ich vini ní ád, kter  obsahoval regulaci dovozu vína na Moravu. 

B hem období vlády Karla IV byly mladé vinice na 12 let osvobozeny od daní. Ji  tehdy 

prodej vína podléhal p ísné kontrole.

Období renesance bylo za átkem  zlatého v ku moravského vina ství, kdy bylo na 

ji ní Morav  29 801 hektar  vinic. Sou asná plocha vinic je zhruba polovi ní. Spot eba vína 

tehdy byla ve vesnicích i ve m stech cca 56 litr  na osobu za rok.

Období t icetileté války znamenal pro kraj tém  úplné vylidn ní vesnic a celkov  

úpadek kraje. Koncem 17. století za íná obnova venkovsk ch vinic, na kterém m lo nejv t í 

podíl hlavn  venkovské obyvatelstvo. A d le it m hospodá sk m, kulturním, sociálním a 

architektonick m prvkem vesnic se stávají sklepy.

V roce 1820 se dostávají plochy vinic op t na úrove  p ede lého maxima. Av ak po 

n kolika dal ích katastrofách pro místní vina e- p edev ím krutá zima v roce 1866, po které 



se plocha zmen ila na polovinu a v skyt révokaza,kter  byl p ivezen z Ameriky a postupn  

zni il ve keré evropské vinice, bylo nutné op t za ít s kompletní obnovou, pomocí 

roubování odoln ch americk ch odr d.

Ve 30. letech minulého století z stalo na ji ní Morav  jen n co okolo 3800 hektar  

vinic. 

B hem let socializmu a porevolu ním období se plocha vinohrad  i p ez modernizaci 

a nasazení stroj  roz í ila pouze na n co kolem 17400 hektar . Díky evropské regulaci, ale 

není mo ná nová v sadba ploch vinohrad . Ta je umo n na pouze na plochách veden ch v 

katastru jako vinice - tzn. je mo ná pouze obnova vinic. Tak e se plochy vinic nadále tém  

nerozr stají.

3.2.Tradi ní zp sob hospoda ení maloproducent

ní zp sob hospoda ení mal ch vina  - maloproducent , 

kte í se starají o v robu vína, stejn  tak, jako o udr ování tradic a kulturního ivota v obci. 

Zárove  to dává vzniknout r znorodé nabídce, která je v sou asnosti velice ádaná.  

Princip fungování maloproducent  vína je úzce spjat s fungováním komunity obce, 

pokud dochází ke generování zisku z místních zdroj  (vinohrady, sklepy) místními obyvateli, 

je pravd podobné, e ást zisku bude znovu investována  do rozvoje místní struktury, tak 

aby op t zv ila v nosy. Tím pádem dochází ke zkvalit ování prostoru obce a pota mo celé 

lokality. Navíc toto zkvalit ování je ízeno p ímo obyvateli a investice jsou tak p esn  cíleny 

na pot ebná místa. Princip sob sta nosti vesnice tak podporuje a posiluje místní komunitu a 

naopak.

Fungování na tomto principu m e jak ve variant , kdy je vina ská uli ka p ímo v 

intravilánu obce, tak v p ípad , kdy je situována jako kolonie vesnice, p ímo pod vinohrady. 

V obou p ípadech tvo í druhé kulturní centrum obce spole n  s návsí.

Samostatné areály vinn ch sklep  a lisoven ve vinorod ch oblastech ji ní Moravy, 

nemají - z pohledu délky p stování vinné révy - p íli  dlouhou tradici, jsou v ak v znamn m 

krajinotvorn m prvkem a p ispívají k nezam nitelnému koloritu vina sk ch lokalit.

3.3. Zm ny v hospoda ení a rozklad sociálních struktur

Z v e uveden ch rozbor  socio-kulturní struktury vypl vá, e obyvatelstvo obcí na 

ji ní Morav  je stále velice málo zako en né a dochází zde k rozkladu struktur jak 

urbanistick ch tak sociálních, u kter ch by se spí e dalo íct, e je t  nem ly anci po ádn  

vzniknout. 
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rámci obce, co  povede ke zkvalit ování ve ejného prostoru obce, ve kterém jsou umíst ny 

objekty klastru. A  u  se jedná o spole n  objekt, nebo jednotlivé sklepy len  tohoto 

volného sdru ení. Objekt klastru se navíc v rámci struktury obce bude starat o kulturní 

zázemí. Na vina sk  klastr jsou krom  samotné produkce vína navázána dal í odv tví, jako 

je zázemí pro m kk  turismus, nebo zpracování zbytkov ch produkt  p i v rob  vína. 

Nap íklad zpracování hroznov ch zrní ek p i v rob  oleje.

Díky jednotné politice klastru a ízenému investování do domácí struktury m e dojít 

k obnovení harmonického obrazu obce. A p irozenému posílení generátor  obecního 

kulturního bytí, jako je náves, nebo sklepní uli ka. Tento model funguje v rámci 

dolnorakouské oblasti a pozitivní vliv na strukturu obcí je nesporn . P i zachování 

r znorodosti a svobody jednotliv ch producent  p i rozhodování o produktu zárove  dochází 

k tvorb  silné sob sta né komunity obce, která není závislá na r zn ch formách dotací, 

odvozen ch od aktuálního politického uspo ádání.

4. Struktura Podpálaví

4.1. Podpálaví poloha a charakter území

Okolí Pavlovsk ch vrch  se rozkládá z velké ásti v oblasti Dyjsko-svrateckého úvalu, 

pat ícího k nejteplej ím a nejslunn j ím oblastem republiky. P da je v t inou dobré kvality, s men í 

v m rou les , vhodná k p stování teplomiln ch rostlin. Velice zem d lsky produktivní oblast, která 

byla v dy na p edním míst  v po adí mezi okresy pohrani í esk ch zemí s nejv t ím podílem 

osob p íslu n ch k zem d lství, lesnictví a rybá ství.

Oblast je vymezena po celé severní hranici Novoml nskou oblastí s vodními plochami 

Novoml nsk ch nádr í. Z jihu je oblast vymezena státní hranicí s Rakouskem. P i nerespektování 

státní hranice pokra uje oblast asi je t  t etinovou rozlohou na rakouském území. U v chodního 

okraje klesá Milovická pahorkatina sm rem k Dyji, kde je oblast hojn  zem d lsky vyu ívána. S 

B eclavskem je hranice vymezena p echodem geomorfologického celku a koncem CHKO, stejn  

jako v raznou zm nou hospoda ení.

Slo ení podlo í je pestré. Dunajovické vrchy jsou z neogenních písk , jíl  a t rk . 

Mikulovská pahorkatina je z Karpatsk . Pavlovské vrchy tvo í jursk  vápenec, kter  na 

povrch vystupuje v podob  skalních útvar  na Pálav . Nejvy ím bodem je D vín (550 m n. m .) 

P ev ení je 380 m. P dy jsou zde velmi v ivné. CHKO, která se zde nachází je v znamná 

skalními, lu ními stepmi. Jsou zde t i NPR a dv  NPP : Tabulová hora, R ov  crch, Ko i í kámen 

a D vín - Kotel - Sout ska. 

Celá oblast nese známky u  prav kého osídlení a je bohat m archeologick m nalezi t m.

V oblasti se t í ropa a zemní plyn, co  v ak krajin  ráz tém  nenaru uje.



4.2. Novoml nské nádr e

Nejv znamn j ím krajinn m prvkem po Pavlovsk ch vr ích je nádr  Nové ml ny. Toto 

vodní dílo je kaskáda p ehradních nádr í na ece Dyji pod Pavlovsk mi vrchy. Název je 

odvozen od stejnojmenné osady pod poslední hrází. Tvo í ji t i nádr e.

Mu ovská - horní nádr . Ur ená pro rekrea ní vyu ití. V jejím území se nachází 

oblast Pasohlávek vyu ívaná jako oblast tvrdého turismu.

V stonická - st ední nádr . Jedná se o rezervaci v rámci evropského programu 

Natura 2000, kde je vedena jako pta í oblast.

Novoml nská - dolní nádr . P vodn  navr ena jako závlahová se sítí kanál , 

obepínající pavlovské vrchy, kde m li pomoci p i zavla ování vinic. Toto v ak nikdy nebylo 

realizováno. Dal í vyu ití jsou vodní elektrárny. A v sou asnosti slou í také k rekreaci. 

P edev ím jsou zde hojn

V stavba vodního díla a regulace Dyje m la dramatické na ivotní prost edí, p i em  

plány na zavla ovací kanály byly po roce 1989 opu t ny. Hlavní ú el vodního díla tak 

pominul. Zaplavení oblasti n kolika desítek hektar  p vodních lu ních les , které zaji ovaly 

rozliv vody v krajin  a m ly zna nou reten ní schopnost. Po n kolika protestech 

ekologick ch organizací byla stabilní hladina st ední nádr e vodního díla sní ena o 85 cm a 

vytvo eny dva ostr vky, na kter ch se obnovily p vodní lu ní lesy u  po 5 letech od 

ustoupení vody.

Vlivu v nováno n kolik studií z nich  

vypl vá, e novoml nské nádr e jsou nakonec paradoxn  v razn m stabiliza ním prvkem 

ovliv ujícím velmi pozitivn  klimatické pom ry v krajin . V niv  ji ní Moravy toti  probíhají 

procesy vysu ování, zp sobené globálním oteplováním a také intenzitou od erpávání 

podzemních vod do vodovodní sít . Samotná existence lu ních les  ji ní Moravy je tak v 

sou asnosti podmín na funk ností vodního díla Nové Ml ny. 

Prost ední nádr  zcela zatopila vesnici Mu ov, ze které z stal zachován pouze 

kostel.

4.3. Struktura osídlení v Podpálaví

Struktura osídlení v Podpálaví je dána podmínkami vnit ní (domácí) kolonizace. 

B hem které byla do konce 12. stol osídlena naprostá v t ina na eho území v rámci 

úrodn ch ní in, ke kter m se ji ní Morava jako celek adí. 

 Nej ast j ímy typy osídlení jsou :

Silni ní ves



Domy jsou se azeny vedle sebe po obou stranách silnice nebo cesty. Komunikace 

procházející obcí má dálkov  charakter. Jsou typické pro stará sídlení území 

Ulicová vesnice

Domy jsou se azeny po obou stranách komunikace, která má jen místní v znam (dálková 

cesta zpravidla prochází nap í  osadou nebo po jejím okraji). Vesnice m e b t na jednom 

nebo na obou koncích uzav ena.

Návesní ves

Nejroz í en j í typ vesnice. Hlavním znakem je více i mén  uzav ená náves, do ní  se 

zpravidla sbíhají v echny cesty.  Tvar návsi b vá r zn , kruhov  (=okrouhlice), 

trojúhelníkov , pravoúhl  a ojedin le i nepravideln

Návesní ulicovka

Vesnice má dlouhou protáhlou náves nebo jde o ulicovou zástavbu, která se na ur itém  

míst  protahuje. Na rozdíl od návesní silnicovky osadou prochází komunikace místního 

v znamu, která v obci kon í. [6]

4.4. Vstupy do oblasti a generátory ivota v oblasti

Vstupy do Oblasti Popálaví jsou t i hlavní. Ze severní strany to je p edev ím m sto 

Hustope e, které le í na dálnici D2 (Brno - Bratislava) a slou í jako nástupní zóna do celé 

oblasti, p edev ím pro turisty. Z ji ní strany od rakousk ch hranic to je m sto Mikulov, které 

le í p i rychlostní komunikaci Brno- Víde . A ze severov chodní strany to okolí obce 

Pasohlávky, která této polohy vyu ívá p edev ím pro turistické vyu ití formou rekreace u 

lagun, které jsou sou ástí Novoml nsk ch nádr í.

Generátory oblasti jsou shodné se vstupy. Ale pat í k nim také obce le ící na ji ním 

b ehu Novoml nsk ch nádr í, na severním úpatí Pavlovsk ch vrch . Do této skupiny pat í 

p edev ím obce Dolní V stonice (v znamné archeologické nalezi t ) Pavlov, Milovice a v 

poslední dob  také obec Klentnice, která le í u  v Pavlovsk ch vr ích.

4.5. D lení území na funk ní celky a jejich vyu ití

Celé území Popálaví jsem si v rámci této práce idealizovan  rozd lil do n kolika 

funk ních celk  s ohledem na proveden  pr zkum orientace jednotliv ch obcí a p ihlédnutím 

k místním p írodním a kulturním podmínkám. Samoz ejmostí je e se tyto celky vzájemn  

prolínají.
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4.6. Problematická zóna podél R 52 (Brno - Mikulov - Víde )

První oblastí, která generuje velk  podíl celkové problemati nosti oblasti je zóna 

kolem komunikace E 461, která je postupn  transformována na R 52 a protíná celé území. 

Chystan  projekt transformace s sebou ne astn  p iná í i n kolik mimoúrov ov ch k í ení 

na území Mikulova. Sou asn  stav této oblasti je zcela nevyhovující a neodpovídající 

charakteru celého zbytku Popálaví, jako to p evá n  vina ské oblasti. Z pr jezdu po 

komunikaci touto oblastí to v bec není patrné. Naopak po délce komunikace se v celém 

území vytvo ilo n kolik problematick ch míst, kdy se na tuto navazují zóny lehkého 

pr myslu efemerního charakteru a nulové architektonické kvality, nap íklad v okolí Mikulova 

a Bavor. Dále je silnice zanesena obrovsk m mno stvím reklamního balastu. P í inou je 

nulová koncepce celkového rozvoje oblasti - strategick  plán. zemní plány katastru 

jednotliv ch obcí jsou bohu el zpracovány ú elov  a nekoncep n .

e ením by mohla b t nová v sadba vinohrad  podél komunikace, kdy za p íklad 

m e slou it francouzská oblast Burgundsko, kde toto tvo í tvá  celé oblasti a zárove  

vkusnou reklamu p i pr jezdu. V sou asnosti to v ak není umo n no v rámci evropské 

legislativy, která se ov em m e m nit. Koncepcí by m lo b t kompletní vy i t ní oblasti od 

nevhodn ch drobn ch reklamních staveb p i komunikaci, v sadba vinohrad  a vytvo ení 

zelen  kolem pr myslov ch areál , které mohou b t ponechány na do ití, nebo 

transformovány pomocí vhodn j í formy architektury odpovídající v znamu této oblasti, 

která je jedine ná v rámci celé eské republiky.

4.7. Severní b eh nádr í a jeho vyu ití

Zde je do zna né míry nevyu it  potenciál prostoru kolem sypané hráze 

Novoml nsk ch nádr í. Tato ást je vhodná k v stavb  rekrea ních za ízení orientovan ch 

na vodní sporty, které se momentáln  nevhodn  kumulují na ji ním b ehu díky 

jednodu ímu p ístupu k vod , av ak nevhodn  ovliv ují jedine né panorama Pálavy.

4.8. Ji ní b eh nádr í a jeho vyu ití

Jak ji  bylo zmín no ji ní b eh by se m l stát územím s p ísn  regulovanou 

v stavbou, kv li ochran  panoramatu Pálavy. Samoz ejmostí je tolerance stávající v stavby 

kolem obcí.

4.9. Zóna tvrdého turismu - Pasohlávky

V posledních letech mohutn  se rozvíjející areál kolem lagun u Pasohlávek, kde v 

sou asnosti vznikl velk  akvapark a navazují se na n j dal í slu by podobného zam ení. 

Zde je nutné vyu ít pozitivního p ínosu vzniklého zázemí pro turismus, ale také p ísn  

stanovit limity rozvoje, které by m ly b t orientované severn  o Novoml nsk ch nádr í a 



nem ly by v ádném p ípad  p ekro it vodní plochy na ji ní b eh do zem d lské oblasti, kde 

by mohlo dojít k nevratnému znehodnocení charakteru celé oblasti.

4.10. Zem d lská zóna

V této zón  by m la pozornost b t zam ena p evá n  na stabilizaci sídel, dopln ní 

jejich struktur v rámci jádrové oblasti, která není pln  vyu itá a zárove  p ísnou ochranu 

p dy, která je v této oblasti tím nejhodnotn j ím bez jakéhokoliv ohledu na momentální 

situaci v rámci evropské legislativy. Jakmile bude tato p da jednou znehodnocena 

neuvá en m rozr stáním katastr  obcí do satelitních forem zástavby - je to proces nevratn .

4.11. Obory

Jedná se území v rámci CHKO to znamená, e je zde p ísná regulace v stavby.

4.12. Jádrová oblast - vina ství s podílem m kkého turismu

Jádrová oblast se nachází jednak p ímo v oblasti Pavlovsk ch vrch , ale také 

p ekra uje Novoml nské nádr e do okolí Hustope í. 

d lství ve form  vina ství (jak bylo popsáno v 

p edchozích kapitolách) a m kkého turismu, orientovaného práv  p edev ím na vina ství, 

cykloturistiku a p í turistiky v rámci CHKO a okolí, kde je samoz ejm  d le it m faktorem 

také rovina Lichten tejnsk ch kulturních památek v rámci Mikulovska a Lednicko-Valtického 

areálu.

siln m a sob sta n m jádrem celé lokality. Problematiku Jádrové oblasti v této práci 

prezentuji na referen ní obci Bavory, na které p edstavím základní principy e ení lokality.

5. Referen ní obec jádrové oblasti - Bavory

5.1. Charakteristika vesnice

Vesnice je sídlo venkovského typu. Typicky je vesnice sídlo men ího m ítka, dle platné 

legislativy do 500 obyvatel, nad tento po et má sídelní útvar právo nosit status m stys. Vesnice se 

chápe jako intravilán venkovského sídla, to je chápáno jako systém zastav n ch a nezastav n ch 

ploch vyu ívan ch primárn  pro pot eby lidí ijících v daném sídle. O pojmech vesnice i venkov 

se ná  právní ád nezmi uje, jedná se ale v zásad  o pojmy, které jsou b n  u ívané v médiích i 

ve spole nosti. Ná  právní ád hovo í pouze o pojmu obec. Obec je vymezena zákonem 128/2000 

Sb. o obcích: Obec je základním územním samosprávn m spole enstvím ob an : tvo í územní 

celek, kter  je vymezen hranicí území obce. Obec je ve ejnoprávní korporací, má vlastní majetek a 

samosprávu. Vesnice m e b



1. Urbanisticky – Sídlo, které je tvo eno typickou nízkopodla ní zástavbou s p evá n  rodinn mi 

domy, s málo vyvinutou uli ní sítí, dominantním prostorem návsi (fungující jako spole enské a 

kulturní centrum) a vysok m podílem zelen .

2. Architektonicky – Sídlo s p eva ující nízkopodla ní zástavbou v rodinn ch domech postrádající 

p ízemí ur ené pro obchodní innost i slu by. Venkovsk  d m je tvo en i rozsáhlej ím zázemím 

slou ícím d íve pro hospodá skou innost (zem d lská prvov roba), dnes obvykle pro zaji t ní 

chodu domu. Dv r a zahrada jsou vymezené a plní odd lené funkce. 3. Sociáln  – Sídlo, kde jsou 

mezi jednotliv mi obyvateli úzké sociálními kontakty, existuje zde dlouhodobá p irozená sociální 

kontrola a spoluú ast.

4. ekonomicky – Sídlo, kde p eva uje zem d lství a primární v roba potravin, p ípadn  sídlo, kde 

v znamná ást obyvatelstva vyjí dí do zam stnání mimo sídlo.

5. historicky – Sídlo, které v minulosti nezískalo m stská práva.

6. administrativn  – Sídlo, které stát neur il jako m ste ko, m stys nebo m sto.

7. statisticky – Sídlo, které má po et obyvatel pod stanovenou hranicí (v esku se tradi n  

pou ívala hranice 2000 obyvatel, nov ji p eva uje hranice 3000 obyvatel, která je zákonnou 

podmínkou pro jmenování obce m stem. Mo n m kritériem je té  hustota zalidn ní, a to bu  

zastav ného, nebo celého území obce.[7]

Pro mou práci je nejd le it j í charakteristikou vesnice její sob sta nost. Historicky vesnice 

fungovaly jako zásobárny pro m sta, ve kter ch docházelo k vy í orientaci na pr mysl, kulturu a 

pod. tudí  prvov roba byla zprost edkovávána z vesnic, aby se m sta mohla správn  rozvíjet. Z 

toho vypl vá fakt, e vesnice musely b t sob sta né a dokázat se u ivit pouze z vlastní produkce, 

její  p ebytky fungovaly práv  jako exportní komodita pro zásobování m st a generovaly zisk, kter  

se ve vesnici op t investoval.

5.2. Charakteristika venkova

esk  venkov vykazuje stabilní ísla obyvatel, která se pohybují okolo 

750 000. Oproti p edchozím let m vykazují pouze mírn  nár st. Z celkového po tu obyvatel 

v R ije na venkov  zhruba tvrtina. Toto je nezanedbatelné procento, proto je d le ité se 

otázkou e ení eského venkova podrobn  zab vat.

Venkov je stejn  jako jednotlivé vesnice v jeho rámci charakterizován 

p evá n  sob sta ností a produkcí v primárním sektoru - prvov roba (zem d lství).

V posledních letech dochází díky globalizaci a zm nách v ivotním stylu lov ka ke 

stírání rozdíl  ve zp sobu ivota na venkov  a ve m st . Vesnice díky závislosti na importu 

potravin ztrácí své v sadní postavení a tím i sv j primární smysl - produkovat. 



Díky tomu dochází také k postupnému rozkladu struktur vesnic, které byly velice 

p irozen  uspo ádány práv  za ú elem v roby a udr ování tak d le it ch vtah  v rámci 

komunity, která spole n  se strukturou zástavby tvo í samotn  organismus vesnice, 

pota mo venkova. Díky ztrát  identity vesnice tak potom dochází k vyu ívání vesnice pouze 

jako místa k p espání, sídla, nikoliv u  jako místa, které dávalo smysl ivotu místních, a s 

kter m byli opravdu srostlí.

Dal ím faktorem, kter  v minulosti v znamn  ovlivnil venkov byla kolektivizace 

zem d lství a tzv. denaturalizace krajiny, kdy do lo k odstran ní ve ker ch p írodních 

p eká ek ( ve form  remízk , mezí, a pod. ) aby bylo mo né dosáhnout co nejvy ích 

v nos  z produkce.

Se v emi t mito faktory je nutné se vypo ádat p i sou asné obnov  venkova.

5.3. Typologie venkova

e ená lokalita se adí do skupiny Ji ních (chud ch) chud ch Sudet (kategorizace 

podle Perlína) :

Ji ní (chudé) Sudety - rozkládají se podél jihozápadní, ji ní a jihov chodní hranice eska. Tato 2

oblast je op t odvozena na bázi p vodního n meckého osídlení, ale na rozdíl od p edchozí v 

rurálním prost edí. Tato oblast je charakteristická absencí v t ích pr myslov ch zón a cenná z 

hlediska p írodního prost edí.[8]

5.4. Historie obce Bavory

Starobylá osada na panství mikulovském je vzpomínána ji  ve 13 století. První 

dolo ené písemné prameny se datují k roku 1322 a ves je naz vána Pairdorf. Ov em 

ojedin lé archeologické nálezy dokládají p ítomnost lov ka ji  z doby kamenné, jiné v 

severní ásti obce - sídli t  z mlad í doby bronzové, nálezy kultury volutové a v skyt 

etn ch popelnicov ch polí. Zdej í farní kostel Svaté Kate iny z roku 1742 byl p vodn  

postaven jako kaple na míst  star í gotické stavby, v  byla p istav na v roce 1791. Státem 

chrán né památky na území obce jsou, mimo kostela, také socha Svatého Jana 

Nepomuckého, bo í muka u h bitova a kapli ka u státní silnice Brno-Mikulov. Je t  v roce 

1930 zde ilo 96,7 % obyvatelstva n mecké národnosti z celkového po tu 451 obyvatel.[9]

5.5. Hospoda ení v obci

Obec si i do sou asné doby uchovala charakter zem d lsk  a vina sk . Bavory 

registrovaly koncem roku 2005 40 p stitel , 90,5 ha z celkov ch 200 ha vini ních tratí bylo 

osázeno. Snad a  na severn  situovanou Pravou Klentnickou a málo sva it  Anensk  vrch 

velmi dobré terroiry, jen kupodivu pom rn  neznámé. A  na Slune nou a Anensk  vrch v 



majetku Tanzbergu (vina ství v katastru obce, av ak mimo intravilán ), ty jediné se t í 

ur itému v hlasu.

V rámci obce je dnes velké procento obyvatel zam stnané v sektorech nijak 

nesouvisící s vina sk m charakterem tohoto místa a za prací dojí dí do okolních m st jako 

je Brno, Mikulov, Hustope e a dal í. ást obyvatel se v nuje provozování slu eb v rámci 

turismu, p evá n  ubytovacích. Které souvisí s vina skou turistikou. Dále je zde n kolik 

provozoven slu eb typu autolak rnictví, kade nictví, malá samoobsluha a hospoda.

Obec hospoda í s vyrovnan m rozpo tem 4 500 000 K .

5.6. Obyvatelstvo - v voj po tu obyvatel

Historick m v vojem po tu obyvatel ve vále n ch a povále n ch letech se zab vám 

samostatn  v kapitole 2.4. 

V posledních letech je po et obyvatel stabilní a pohybuje se kolem 400 ( v roce 2000 

to bylo 395 a v roce 2014 392 )obyvatel. Av ak tato stabilita nijak nesouvisí s vnit ní 

stabilitou struktury obce, kde v jádru obce je stále velké mno ství nevyu it ch ploch a nová 

v stavba probíhá p evá n  v okrajov ch ástech.

V obci funguje divadelní spolek a fotbalov  klub FC Palavan Bavory s dlouholetou 

tradicí. V p edchozích letech bylo zbudováno nové sportovní za ízení na v chodním okraji 

obce.

5.7. Infrastruktura

Obec je na v chodní stran  napojena na komunikaci rychlostní t ídy R 52 ( Brno - Víde ) . 

P ímo obcí prochází pouze komunikace místního v znamu spojující obec s okolními sídly 

Klentnice, Perná. Tyto komunikace fungují také jako komunikace u itkové a obsluhují 

rozlehlé plochy vinohrad  v okolí obce. 

P i v chodním vstupu do obce se nachází ji  zmi ovan  areál b valého JZD , kter  v 

sou asnosti funguje jako areál lehkého pr myslu.

V jádru obce je komunikace e ena smy kou, které obepíná náves, po které je 

provozována také místní autobusová linka.

V obci je vybudována de ová kanalizace, která je v ak provozovaná jako jednotná. 

Do kanalizace jsou napojeny krom  de ov ch vod i p epady ze septik  a také asto p ímo 

domovní kanaliza ní p ípojky. Stoky jsou zaúst ny do zatrubn né svodnice, je  se pod obcí 

stéká s otev en m v kopem odvád jícím srá ky z Pálavsk ch vrch . Stávající kanalizace je 

vybudována z trub DN 300 – 800 v dl. 1870 m.
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Obec Bavory má vodovod pro ve ejnou pot ebu, kter  je majetkem VaK B eclav a.s. a 

áste n  obce a provozován st ediskem Mikulov spole ností VaK B eclav a.s.

Obec je zásobována z JÚ Brod nad Dyjí, kter  je zdrojem pro cel  SV Dolní 

Dunajovice, jeho  je obec Bavory sou ástí.

V obci byl postupn  budován ve ejn  vodovod od r. 1965 s tím, e po p ipojení na skupinov  

vodovod v r. 1980 byly místní zdroje vy azeny z provozu a pitná voda je do obce 

dopravována v tla n m adem DN 100 z erpací stanice s akumulací 50 + 100 m3 

(215,70/213,80) v obci Perná erpáním p es rozvodnou vodovodní sí  do vyrovnávacího 

VDJ Bavory 100 m3

V obci není zaveden plynovod.

V obci se nenachází ádné za ízení typu koly, nebo kolky a obyvatelé pro tyto 

ú ely vyu ívají okolní obce p edev ím Dolní Dunajovice a Mikulov. Dle pr zkum  

spokojenosti obyvatelstva ( dle serveru www.indikatory.eu ) v ak není poci ována po eba 

v stavby takov chto za ízení v rámci obce a dostupnost t chto za ízení v okolí je spí e 

dobrá.

Z tohoto v tu se dá usuzovat, e stav obce se nijak v znamn  neli í od okolních 

obcí v tomto regionu. Vzhledem k po tu obyvatel. Stav a údr ba ve ejn ch prostor a 

komunikací v posledních letech vzhledem k nízkému rozpo tu zna n  zaostává. Zrealizovat 

se bohu el poda ilo (mimo sportovi t  TJ Pálavan Bavory) pouze d tské h i t  v prostoru 

návsi, které je v ak vzhledem k p ístupu dota ních fond  EU e eno zcela nekoncep n .

5.8. Obraz obce

Vesnice p sobí na první pohled poklidn m a  ospal m dojmem. P i hlavním vstupu 

do obce je vjem naru en ji  zmín n m pr myslov m areálem a v stavbou p i rychlostní 

komunikaci. Vnit ní veduty obce p sobí na první pohled malebn , av ak jsou naru ovány 

nevhodn  dopl ovanou zástavbou, jak z let socializmu (kdy i v jádrovém území obce 

vznikaly bytové domy), tak z let posledních, b hem kter ch nová v stavba nijak nereagovala 

na kontext p vodní zástavby, ani charakterem samotné architektury a ani osazením v rámci 

urbanistické struktury obce. 

Charakter centrálního prostoru obce tvo í kostel sv. Kate iny, kter  ovládá veduty 

vnit ního prostoru obce, av ak v dne ní dob  stojí na míst  v rámci struktury obce zcela 

nevhodn  uchopeném - prakticky na st edu k i ovatky p i p íjezdu do návesního prostoru 

obce. Stav okolních centrálních prostor návsi je bohu el alostn . P vodní volná náves byla 

postupem let áste n  zastav na vnit ním palíkem budov, které alespo  áste n  sv m 

charakterem odpovídají okolní zástavb . Zbytek plochy návsi je tvo en bodovou zástavbou 



objekt  s p evá n  ve ejnou funkcí, jako je budova obecního ú adu, fara ( která je v ak bez 

vyu ití a chátrá), hospoda a prodejna potravin. Dochází zde také k nevhodnému a 

nekoncep nímu len ní vnit ního prostoru návsi dostavbami ke stávající bodové zástavb .

Zbyl  voln  prostor návsi je v sou asné dob  e en jako pseudom stsk  park, tvo en 

p evá n  zcela nevhodn  náletovou zelení ve form  b íz a zelení m stského typu ve form  

t jí a podobn . Centrální prostor obce, tak v bec nep sobí jako hlavní místo obecního d ní, 

jeho  smyslem by m lo b t poskytnutí d stojného místa pro sociální interakce v rámci 

spole enství obce. Toto se jeví jako nejv t í sou asn  urbanistick  problém obce. Obec 

postrádá své srdce. Centrální prostor a tvar návsi je v ak v rámci struktury obce stále dob e 

iteln  a je bezpochyby nejhodnotn j ím prostorem obce a je smyslem mé práce mu vrátit 

p vodní v znam, co  by m lo za následek znovunavázání na historick  v voj obce a 

obnovení smysluplné urbanistické rovnováhy celé obce.

Jádrové území obce je dále tvo eno zástavbou, které obepíná o kovit  tvar návsi a 

vymezuje tak její prostor. Zástavba probíhá také áste n  je t  v druhém plánu v podobném 

charakteru jako zástavba okolí návsi, av ak architektonick m pojetím u  má tato zástavba 

se zástavbou vymezující náves, málo spole né. A je nekontinuální. 

Zbylá zástavba je tvo ena jednak kompaktní smy kou na západním okraji obce 

(p vodn  v t í zem d lské usedlosti) a ve zbytku pouze roztrou enou zástavbou bez p ímé 

návaznosti na p vodní strukturu, která vzniká v posledních letech jako d sledek rozpadu 

chápání vesnice jako sociální struktury jak ji  bylo zmín no.

Samostatn m celkem, kter  v ak úzce souvisí s centrální strukturou je sklepní uli ka, 

í kolonie, která se nachází v p ímo pod vinohrady na severozápadním okraji obce. Ta tvo í 

po návsi druhé nejv znamn j í centrum obecní kultury, která úzce souvisí s vina stvím.

Obraz obce je také dotvá en sítí drobn ch sakrálních objekt , jak v rámci intravilánu 

obce, tak mimo n j.

 

5.9. Zónování obce

Struktura obce by se dala rozd lit do následujících ástí pro p ehlednost e ení :

Centrální prostor obce - náves.

Tady je t i t  celého sídelního útvaru a také mé práce. Nachází se zde kostel sv. Kate iny, 

hasi ská zbrojnice, obecní ú ad, hospoda, obchod, fara, socha sv. Jana Nepomuckého, bo í 

muka, n kolik samostatn ch sklep .

Problematika návsi byla popsána u  v kapitole obraz obce. Shrnutí je následující. 

Nevhodn  uchopen  prostor volné nezastav né plochy návsi, nevhodn  len n  prostor 

p  prostor kolem kostela.



Centrální prostor p vodní struktury zástavby.

Zde je nutné stanovit zp sob dopln ní zástavby v p ípad  rozr stání po tu obyvatel, co  

v ak není aktuální a stanovit za touto oblastí stavební limitu, která znemo ní nekoncep ní 

rozr stání obce do okolní krajiny formou zástavby samostatn  stojících rodinn ch dom .

Vina ská uli ka

Jedná se o zástavbu uli ního charakteru tvo enou sklepy s nadzemními lisovnami, nebo 

sklepy s nadzemními lisovnami dopln né o patro s ubytováním, i sklepy postupn  

transformovány do formy penzion  pro turismus zam en  na vina ství

Tady je vhodné nastínit mo n  zp sob dopln ní zástavby této samostatné struktury a 

zárove  doplnit drobné a nenákladné prostory komunitních funkcí. Tak aby byl umo n n 

rozvoj a posílení této oblasti, která spoluutvá í charakter obce. 

6. Fungování struktury klastru v rámci obce

6.1. Koncepce klastru v rámci obce

Koncepce fungování vina ského klastru je popsána u  v kapitole 3.4.

Problematika je následující. Obec dnes nefunguje jako rurální venkovské sídlo, které 

je utvá eno hospoda ením jednotliv ch obyvatel na pozemcích, které jsou v katastru obce. 

Nebo hospoda ením skupin tvo en mi t mito obyvateli. Toto bylo d íve zaji t no nutností 

spolupráce p i obd lávání p dy kv li nutné sob sta nosti vesnice, ale také utvá eno 

mnohogenera ním zako en ním obyvatel v lokalit . Tato sociální struktura nutn  utvá ela 

také smyslupln  a funk n  uspo ádané sídlo. 

Dne ní stav je takov , e díky stále se zvy ní náro nosti p stování vinné 

révy a následné produkci vína, z tohoto sektoru velké mno ství obyvatel odchází a 

kultivovaná p da bu  zaniká, nebo je odkoupena v t ími producenty vína, kte í v ak u  

nemají nutn  zájem na rozvoji a fungování sídla, proto e s ním nikterak nesouvisí. Tím 

pádem vzniká problematika odcizování p dy místním ob an m, a tím také i celkové 

odcizování obecního prostoru. Jako domov tak u  není chápána obec jako celek, n br  

pouze jednotlivé domy jejich majiteli, domov potom kon í brankou a plotem. Tím pádem 

nevzniká pot eba d m smyslupln  osadit v rámci struktury, ale na jeho poloze v rámci ní 

nezále í, ur ujícími faktory se stávají pouze atraktivita jednotliv ch pozemk  ( v t inou 

chápána ím v t í dostup od obce a klid, tím lépe) Takto postupn  dochází k celkovému 

rozpadu zbytku funk ní struktury sídla a chátrání ve ejn ch ploch a budov, které nemají 

komu slou it a zájem o n  zaniká.
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7. Urbanistická prom na obce
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vymezením jednotliv ch funk ních ploch návsi a dodává jí ztracenou itelnost. Zárove  

navazuje na dan  p vodní typ zástavby v prostoru návsi.

 Kostru obce dále utvá í hlavn  struktura zástavby pro bydlení selského typu v jádrové 

oblasti obce.

V neposlední ad  také vina ská uli

vymezenou údolím potoka a st nou zdvihajícího se masivu tabulové hory, do které jsou 

jednotlivé sklepy vetknuty a obklopeny zelení. Dal ími v znamn mi prvky jsou drobné 

stavby v krajin . 

7.3. Generátory ivota v obci

Kulturní ivot v obci v minulosti utvá elo a v sou asnosti hlavn  pocitov  stále tvo í 

kostel sv. Kate iny na návsi, hasi ská zbrojnice, hospoda na návsi, obecní ú ad a jednotlivé 

sklepy a  u  v prostoru návsi, nebo v rámci sklepní kolonie (uli ky)

Dopln ní t  je nutností zejména v centrálním prostoru návsi, kde je 

nutné cel it zp sob jeho vyu ívání, jeliko  sou asné vyu ití 

jako parku uprost ed vesnice nacházející se prakticky v CHKO Pavlovské vrchy, v 

docházkové vzdálenosti z centra obce na Tabulovou horu, která je NPR, je zcela nefunk ní 

a nepat i né. Nová ohniska by sv m umíst ním nem la bránit v existenci, nebo jakkoliv 

ít primárn  práv  prostor návsi, kter  má 

v rámci obce nejv t í potenciál.

V sledn m efektem po dopln ní objektu klastru, jako nového ohniska návsi je 

znovunastartování její funkce jako hlavního kulturního prostoru obce, která z velké ásti 

ur uje charakter celého sídla. Dopln n  objekt v rámci návsi by se m

sou ástí, zlep it kvalitu obrazu obce a jasn t 

polyfunk ní umo nit ve keré pot ebné aktivity místního obyvatelstva. Jak v robní v rámci 

sklizn  a zpracování hrozn , které bude probíhat p ímo na návsi b hem n kolika t dn  v 

roce, tak kulturní a jiné aktivity v jeho zbytku.

7.4. Vina ská uli ka - kolonie

Dopln ní novou v stavbou samostatn ch sklep  s mo ností ubytování s ohledem na 

charakter a formování tohoto typu staveb v pr b hu historie. Cílem je posílení, ale zárove  

udr

7.5. Náves
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Dopln ní centrální objektu klastru, kter  bude vymezovat jednotlivé funk ní plochy 

návsi. Zárove  bude spole n  se stávajícími generátory v rámci návsi mít ur ující vliv na 

ního prostoru obce a tím i na charakter obce jako celku. 

8. e ení prostoru návsi obce

8.1. Funkce návsi

Náves m la v dy v rámci struktury venkovsk  v znam. Jednalo se 

místo, které slou ilo k setkávání, kulturním aktivitám. Z charakteru vesnice jako takové, ale 

vypl vá dal í smysl a funkce návsi. Jedná se toti  sou asn  o prostor utilitární, slou ící jako 

místo vyu itelné pro produkci. V p ípad  vesnice se tak nejedná pouze o reprezentativní 

prostor obce, ale prostor, kter  jejím obyvatel m opravdu slou í ke ka dodenním aktivitám. 

8.2. Náves sou asn  stav

ást p vodní o kovité návsi, jak ji  bylo zmín no, byla postupn  zastav na vnit ním 

palíkem objekt  slou ících pro bydlení. Zbylá plocha je áste n  vyu ívána jako správní 

centrum obce, s obecním ú adem a mal m zpevn n m prostorem, slou ícím primárn  jako 

parkovi t . Tato sekce je bodov  zastav na. Dal ími objekty zde jsou v sou asnosti 

nevyu ívaná fara, hospoda, a prodejna potravin. P evá ná ást této b valé plochy návsi je 

p etransformována do podoby parku, kter  je tém  nevyu ívan , krom  malé ásti s 

d tsk m h i t m. Celkov  tento prostor p sobí zanedban , neuspo ádan  a je obtí né jeho 

8.3. Náves studie vyu ití prostoru

P sobu zastav ní návsi jsem provedl studii mo ností vyu ití 

tohoto prostoru. V této studii lo jak mo ení 

opravdu funk ního prostoru návsi, tak o vyzkou ení r zn ch forem architektury 

aplikovateln ch do tohoto prostoru, a  u  lo o objekty pro bydlení, í objekty s funkcí 

v robní i kulturní. V prvních variantách jsem vyzkou el mo nost dopln ní zapo atého 

zastav ní vnit ního prostoru návsi palíkem rodinn ch dom  a ponechání pouze 

minimálního volného prostoru pro konání kulturních aktivit. Tato varianta v ak nep iná í 

po adovan  efekt posílení jádra obce jak v znamov  tak funk n . 

V sledná varianta návrhu prostoru vlastní návsi proto pracuje s konceptem navázání 

na bodovou zástavbu stávající struktury objekt  na návsi jako je kostel, fara, i objekt 

obecního ú adu. Tato koncepce vychází také z historického stavu, kdy byl tento zp sob 

zastavování návsi typick  a umo oval variabilitu vyu ití tohoto prostoru.



8.4. Náves dopln ní kulturní kostry obce

Dopln ní funk ní a prostorové kostry návesního prostoru centrálním objektem 

vina ského klastru  bylo provedeno v následujících souvislostech.

Samotná náves je len na v kov  na dv  úrovn , vzájemn  od sebe odd lené 

svahem v rámci dne ního parku. Navrhovanou úpravou je vytvo it dva v t í prostory návsi 

v kov  od sebe odd lené s r znou funkcí av ak dohromady vytvá ející jeden celek. Horní 

plochu- zpevn nou náves tvo í vlastní centrální objekt klastru z této plochy vystupují dv  

hmoty, které uspo ádáním navazují na systém bodového zastav ní návsi.  Dolní plocha - s 

charakterem pobytového vesnického prostoru je tvo ena mlatov m povrchem a bodovou 

zelení, která vytvá í zelen  stín. prostor je trojúhelníkového charakteru v jeho  rozích se 

nachází vstupy, a propojení s horní ástí návsi. Sou ástí dolní ásti je také fara, s farskou 

zahradou. A dále objekty obecního ú adu, hospody a prodejny. V e je patrné z p ilo en ch 

v kres

8.5. Objekt klastru

Vlastním návrhem centrálního objektu klastru a celkovou koncepcí prostorového 

uspo ádání návsi se zab vám v praktické ásti. 

9. Záv r

Touto diplomovou prací nazna uji mo né zp soby e ení situace vzniklé jednak 

slo it mi historick mi okolnostmi v voje a jednak sou asn mi zm nami v ivotním stylu v 

rámci ji ní Moravy, konkrétn  okolí Pavlovsk ch vrch  - Podpálaví.

Kde vyvstává pot eba e ení otázky stabilizace a rozvoje v rámci vesnick ch struktur, úzce 

souvisejících s vinohradnictvím. Práce se problematikou zab vá komplexn  od irok ch 

historick ch souvislostí a  po detail e ení ukázan  na p íkladu referen ní obce Bavory. V e 

v lehce idealizované form . Nejedná se o v razn  novátorsk  p ístup k e ení této 

problematiky, av ak ukazuje celou soustavu krok  a úprav ,vedoucích ke zlep ení ivotních 

podmínek a nastavení udr itelného rozvoje v oblasti, ve vzájemn ch souvislostech. Práce je 

zam ena na problematiku p edev ím z hlediska architektury a urbanismu a av ak nutn  

souvisí i s dal ími odv tvími. Není mo né nestínit mo nosti e ení bez chápání kontextu.

Práce m la velk  vliv také na m j osobní rozvoj v souvislosti s chápáním kontextu 

ji ní Moravy, odkud pocházím. 
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