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Anotace diplomové práce 

Lednicko-valtický areál (LVA) spolu s novomlýnskými nádržemi (NMN) a vinařskými vesnicemi tvoří kostru jihomoravského turismu. Tato práce 

se snaží poukázat na mezery v dosavadním pojetí jednotlivých částí Novomlýnské nádrže s příslibem přílivu měkkého turismu, který by měl 

povznést potenciál této oblasti. Principem návrhu je spojení již existující rekreace Horní nádrže u Pasohlávek a Lednicko-valtického areálu 

přes Dolní Novomlýnskou nádrž. Teoretická část této práce zahrnuje popis života a krajiny jižní Moravy, včetně Novomlýnské přehrady, 

rozbory jednotlivých zájmových oblastí a princip návrhu rekreačního klastru Novomlýnské nádrže. Práce dále obsahuje rozborové mapy pro 

jednotlivé ingerence v řešené oblasti.  V praktické části pak navrhuji možná řešení dané problematiky vytvořením rekreačního klastru skrz dílčí 

oblasti zájmu – oblast Dolních Věstonic, Strachotína, řešení severního valu a východního pobřeží Novomlýnské nádrže. Jde o oblast pro 

turisty velmi atraktivní. Je proto nasnadě se věnovat rozšíření cestovního ruchu hlouběji do této lokality, avšak za určitých pravidel, bez 

devastujících účinků na krajinu. 

Klíčová slova: Novomlýnská nádrž, klastr, rekreace, tvrdý turismus, naturalizace, udržitelnost rozvoje 

 

Abstract of the Thesis 

Lednice-Valtice area (LVA) along with Dam Nove Mlyny (DNM) and winegrowing villages form the backbone of the South Moravian tourism. 

This theses seeks to highlight the gaps in the existing concept of Dam Nove Mlyny individual parts with the promise of soft tourism tide, which 

would raise these area potential. The principle proposal is to link existing resort – Upper Dam Pasohlavky resort – and LVA through lower 

Dam. Thesis theoretical part include a description of South Moravia’s life and landscape, including Dam Nove Mlyny, various areas of the 

interest analyses and the principal proposal of cluster Dam Nove Mlyny. Theses also includes maps of analysis for the individual’s intervention 

in the solved area. In the practical part I will suggest possible solutions to the issue through the recreational cluster Dam Nove Mlyny creating. 

This is a very attractive area for the tourists. Therefore it’s obvious to give an attention the tourism expansion deeper into this location, but of 

course with the necessary rules – without landscape devastation. 

Key words: Dam Nove Mlyny, Cluster, Recreation, Hard Tourism, Naturalization, Development Sustainability 
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1. Úvod 

Historie osidlování jižní Moravy sahá až do dob „lovců mamutů“ – tzn. doba před 40 000 lety. Jde o oblast, která je doslova živoucím důkazem 

své historie. Jižní Morava je dnes jedním ze tří nejnavštěvovanějších regionů v České republice. Je zde velké množství kulturních památek a 

významných zemědělských oblastí proslulých výbornou chutí vinné révy. Mezi tyto bohaté oblasti patří právě oblast Podpálaví.  

Oblast Podpálaví, přiřazována ke Slovácku, je jednou z hlavních oblastí Jihomoravského kraje bohaté na cestovní ruch. Jednou 

z významných hospodářských oblastí je zde oblast Novomlýnských nádrží, která coby novodobý fenomén může skýtat velký potenciál 

rekreačního využití. Horní nádrž Novomlýnské přehrady již sportovně rekreační využití našla, avšak se turismus, tvrdého charakteru, rozmáhá 

více, než by pro udržitelnost rozvoje bylo záhodno. Dolní část nádrže však svůj rekreačně – relaxační potenciál ještě nevyužila. Ani po 25ti 

letech se nestala součástí prostředí a sypané betonové hráze tvoří pohled naprosto odlišný od typicky kopcovitého terénu Jižní Moravy. Tvrdá 

betonová linie náspu je pro rekreaci prakticky bez potenciálu využití a neskýtá tak prostor pro trávení volného času. Vzhledem k tomu, že jde o 

oblast atraktivní – také v důsledku blízkosti Lednicko-valtického areálu – v budoucnosti se předpokládá významný příliv rekreantů. Z tohoto 

důvodu by bylo dobré oblast zmapovat, vytipovat možné propuštění turismu, na druhou stranu však také zajistit oblasti pro ochranu kulturních, 

sociálních, přírodních a architektonických forem života. Jako nejhodnotnější přírodní část v oblasti je Pálavský vrch, který je třeba patřičnými 

zásahy chránit, aby nedošlo ke zničení krajiny. 

V teoretické části diplomové práce se budu zabývat charakterem jižní Moravy a jeho možného spojení s turistikou v návaznosti na již existující 

a fungující rekreační centra. Hlavní lokalitou k podpoření turistické rekreace pak bude kaskáda Novomlýnských nádrží (především v oblasti 

Dolní nádrže), kde vznikne síť rekreačního klastru. Principem návrhu této práce je také spojení již existující rekreace Horní nádrže u 

Pasohlávek a Lednicko-valtického areálu přes Dolní Novomlýnskou nádrž. 

Turistický klastr Jižní Moravy v oblasti Podpálaví by měl navazovat na stávající síť turistických center a jednotlivých specifických turistických 

oblastí. Měl by doplňovat oblast o nové prvky využití a zvyšovat tak atraktivnost prostředí rekreace. Ingerence navazují na vodní hladinu a 

zpřístupňují tak nevyužité vodní benefity. Severní val bude zpřístupněn pro krátkodobou a dlouhodobou rekreaci u vody, východní části vodní 

plochy pro umožnění víkendové rekreace v oblasti, a budou také doplněny historické struktury vesnice Dolní Věstonice s podporou 

centralizace obce. Zvýšený cestovní ruch v této oblasti by mohl zajistit pro mnohé sice ekonomicky výhodnější situaci (nová pracovní místa 

apod.), ale skrz udržitelnost rozvoje by měl být také zachován přírodní ráz krajiny.  

 

. 
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2. Termíny 

Na začátek práce je nutné definovat jednotlivé pojmy, které jsou v práci použity. Existují různé interpretace a možnosti chápání pojmů, které 

se v průběhu vývoje lidstva obměňovaly. 

2.1 Rekreace 

Slovo rekreace pochází z latinského „creare“ - tvořit. Předpona „re“ pak vytváří vratný charakter významu slova. Jde tedy o obnovu něčeho, co 

již předtím existovalo. V oblasti psychosomatické pak jde o aktivní činnost za účelem obnovení nejenom fyzických, ale i psychických sil, které 

byly v průběhu profesních úkolů ztraceny. Oblast rekreace tak sahá do sféry zdraví. Jde o důležitou oblast, zvláště v dnešní době 

technologického pokroku, kdy v populaci vzniká celá plejáda různých civilizačních onemocnění. Na tomto poli potom může jako pozitivní 

prostředek předcházení civilizačním chorobám dostat prostor rekreace a volnočasové aktivity (Stejskal, 2004). 

Rekreace je činností vycházející ze svobodného rozhodnutí jedince, realizovaná v jeho volném čase. Jde o činnost za účelem posílení a 

regenerace (viz níže) tělesné a duševní složky zdraví. Nejde pouze o znovuobnovení dřívějšího zdraví, ale mělo by jít pokud možno i o jeho 

zlepšení. Celkově by se tedy dala zařadit do jakéhosi druhu činnosti významně se podílející na udržení nejenom duševního a fyzického zdraví, 

ale též zdraví sociálního. 

V rámci rekreace se setkáváme s dalšími pojmy, jako je cestovní ruch a turismus. 

2.2 Cestovní ruch 

Cestovní ruch je pojem, který nemá pevně stanovené hranice prolínající a snoubící dohromady rekreaci, turistiku, cestování, poznávání a 

obecně využívání volného času za účelem regenerace a relaxace těla. Cestovní ruch vychází z primárních potřeb člověka, z potřeby změny 

zajetých kolejí a rytmu v životě, potřeby relaxace či poznání nových oblastí, kultur, lidí, tradic. 

Cestovní ruch je úzce spojen s pojmem rekreace. „Cestovní ruch vždy zahrnuje cestování, ale ne každé cestování je cestovním ruchem. 

Cestovní ruch zahrnuje rekreaci, ale ne každá rekreace je cestovním ruchem. Cestovní ruch se uskutečňuje ve volném čase, ale ne celý volný 

čas je věnován cestovnímu ruchu." [19, s. 6] Jde tedy o spojitost pojmů cestování – rekreace – volný čas. Zjednodušeně řečeno ve volném 

čase vycestovat za účelem rekreace. Světová turistická organizace pak doplňuje informace o místě pobytu v rámci vycestování (v kontextu 

cestovního ruchu). Uvádějí, že pobyt by měl být mimo místo jejich obvyklého pobytu, také by měl být kratší než jeden rok, nezbytně za účelem 

využití volného času – nikoliv obchodní nebo jiné účely [Retrieved from: http://www.czechtourism.cz/]. 

2.3 Turismus 

Slovo turismus vychází z francouzského „tour“ – okružní cesta. Vyjadřuje tak jakýsi dynamický děj – cestování. Vzhledem k výše uvedeným 

jde opět o jednu ze složek nabytí rekreačního života. Turismus můžeme považovat za jakýsi zdroj bohatství jednotlivých regionů. Bez pochyby 

díky turismu/cestování jde o významný ekonomický přínos pro všechny regiony. Turistická enkláva je tedy oblastí s vysokou koncentrací 

turistů.  

Existuje velká spousta odvětví turismu:  

• cestování za kulturou, náboženstvím či uměním 

• specifický, tzn. cestování za jedním konkrétním fenoménem 

• turismus s nízkou zátěží na životní prostředí 

• cestování spojené s vodou…. a další (viz níže). 

2.4 Klastr 

Klastr je skupinou více než dvou objektů, které vystupují z určitého zaběhnutého prostředí. Jde tak o specifickou strukturu jednotlivých prvků 

navzájem kooperujících pro stejný vyšší cíl. Tyto prvky se shlukují do jednoho celku. Vzájemně se podporují a využívají společné prvky pro 

celkové fungování. Klastr je charakteristický svou přidanou hodnotou, která by nevznikla, kdyby spolu jednotlivé části klastru nespolupracovali. 

Hlavním cílem klastru je zvýšení konkurenceschopnosti jednotlivých sdružení či společností patřících do klastru. Jedná se tak o výhodné 

partnerství kooperujících prvků (regionálních institucí), které má celou řadu přínosů pro všechny jeho subjekty. 

 

2.5 Relaxace 

Slovo relaxace pochází z latinského slova „laxace“ – uvolnění. Opět předpona „re“ doplňuje dynamiku tohoto procesu – znovuuvolňování. 

Relaxaci tak chápeme jako proces opětovného uvolnění psychického nebo fyzického napětí. Relaxace má tedy odstranit zbytečné a nevhodné 
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napětí (nikoliv každé, což je fyziologicky nemožné).  Při celkové relaxaci, tj. povšechném snížení napětí svalstva, dochází zároveň k uvolnění 

tenze duševní. Relaxace tělesná a psychická jsou vzájemně spojeny a nelze provádět jednu bez druhé.  

Jde o pojem velmi blízký slovu rekreace. Relaxace je však subsystémem rekreace. Je jedním z jejich prostředků. 

2.6 Regenerace 

Regenerací máme na mysli proces znovuobnovování na úrovni lidských tkání. Jde o nastartování autoreparačních mechanismů člověka, který 

má nějaký deficit nejčastěji v pohybovém systému.  Jde tak o proces opravy poškozených tkání. Rychlost této regenerace je závislá nejenom 

na věku člověka, na jeho celkovém zdraví, fyzické a psychické zdatnosti, ale především na odpočinku (relaxace viz výše). Regenerační účinky 

tak nastartujeme při fyzické či psychické únavě. Pokud však není dodán adekvátní podnět (ve formě relaxace, rekreace), regenerace může 

stagnovat. 

 

Celkově jde o pojmy, které jsou úzce provázané. Všechny se týkají duševního a tělesného zdraví. Jde tak o jednotky poskytující kvalitnější 

způsob života. 
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3. Jihomoravský kraj 

 

Obr. A1 Znázornění Jihomoravského kraje v kontextu s okolními regiony; výseč oblasti Novomlýnské přehrady – mikroregion 

Hustopečsko; Vodní nádrž Nové Mlýny [zdroj:mapy.cz] 

3.1 Historie Jihomoravského kraje 

První zmínky o osídlení jižní Moravy jsou datovány v době „lovců mamutů“ – tzn. před 40 000 lety. Tito původní obyvatelé po sobě zanechali 

četná sídliště, pohřebiště, opevněná hradiska a další památky. Nejznámější dochovanou plastikou z této oblasti je Věstonická Venuše 

nalezená v Dolních Věstonicích. 

Jednou z nejpozoruhodnějších lokalit na našem území je hlavní stanoviště X. římské legie na Hradisku u bývalého Mušova. Je to jediné místo, 

kde byly doposud zjištěny stavební památky antické architektury u nás. V době pohnutých válečných událostí v letech 172 – 180 n. l. se zde 

nacházelo velitelské centrum římských legií, které řídilo akce proti místnímu germánskému obyvatelstvu. Římané začali Mušovskou pevnost 

budovat po svém vpádu roku 172. O pouhých osm let později však náhle umírá císař Marcus Aurelius. Jeho nástupce Commodus byl špatný 

vojevůdce a v bojích s Germány proto dál nepokračoval. Raději s nimi uzavřel mírovou smlouvu a římská vojska se z Moravy stáhla.  

V době 8. – 9. století bylo v této oblasti jedno z největších center Velkomoravské říše. Ve své době byla Velká Morava nejmocnější stát ve 

střední Evropě. Díky Cyrilometodějské misie do Byzance byly postaveny základní kameny pro duchovní a vzdělanostní rozvoj. 

Od 14. století byl kraj sídlem Moravských Markrabat, která mohla samostatně vládnout na území Moravy, později však také mohla získat 

český trůn. V tomto období zde zasedal Moravský zemský sněm, který byl významnou institucí v oblasti legislativy a politického vlivu. 
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3.3 Zemědělství 

Mezi milníky ve změně užívání krajiny coby zemědělské půdy byly neolitická revoluce, středověká kolonizace, barokní krajina, průmyslová 

revoluce, socialistická krajina. První zásadní změnou každodenního běhu života je doba kamenná (neolit), kdy byl lov a sběratelství postupně 

nahrazen zemědělstvím. Člověk opouštěl putování a začal zakládat sídla. Dochází tak k prvním zásahům do krajiny, která byla do té doby 

přirozená, lesní a lesostepní. V období velké středověké kolonizace dochází díky rozvoji zemědělství k trojnásobnému nárůstu populace. 

Vzniká tak nutnost osídlování nových oblastí a dochází k zakládání nových vesnic. Na konci kolonizace je hustota vesnic srovnatelná s dnešní 

podobou (průměrná vzdálenost sídel 2,5km). Vesnice byly zakládány v místech vhodných k obdělávání, kdy kolonisté budoucích sídel ze 

začátku neplatili peněžní dávky. Za to však museli přeměnit divokou krajinu v pole. Měli lhůtu – od tohoto termínu vznikla „Lhotka“. Struktura 

krajiny se změnila v trojpolní osevní systém – trojice ucelených ploch (jař, ozim, úhor). Záhumenicové části parcel nejblíže k obydlím byly 

určeny k sadovnictví a zahradničení. Někdy byly chráněné kvůli dobytku ohradou.  

Zásadní změnou v agrární historii byla doba středověké kolonizace, která dala charakter dnešním sídlům a obrazu krajiny. 

Dalším výrazným dobovým milníkem byla třicetiletá válka v 17. století, kdy došlo v českých zemích ke snížení počtu obyvatel o 40% a v 

důsledku toho došlo také k úbytku sídel - opouštěna byla sídla v horších přírodních podmínkách. Od 18. století byly pěstovány nové plodiny – 

brambory, kukuřice, pícniny.  

Průmyslová revoluce v 18. století přinesla nárůst zemědělské výroby na 350 %. V zemědělské výrobě se začínají používat sofistikovanější 

stroje, které umožnily účinnější orbu a sklizeň. V tomto období se zavádí čtyř – polní soustava, která přichází z Holandska. Zatímco kolem 

roku 1800 ležela čtvrtina půdy úhorem, na konci století to byly pouze 1-2 %. Bylo nutné půdy doplňovat hnojivy pro obnovení živin. Poté 

dochází ke snižování ploch luk, díky pěstování pícnin, ustájení a zvyšování půdy pro pěstování plodin pro dobytek.  

Od 2. poloviny 19. stol jsou ve velké míře zakládána družstva orientovaná na činnosti cukrárenské, bramborářské, mlékárenské, strojní, 

mlynářské aj. Hlavními prvky bylo dobrovolné vstoupení do této instituce, nezávislá samospráva, členský podíl a konečně velký význam pro 

obec. Rozvojem železniční dopravy a možného přesunu potravin dochází k nenutnosti samozásobování. Na konci 19. stol. byla téměř 

polovina hospodářství zastoupena s výměrou do 2 ha půdy. Největší vliv měli statkáři a velkostatkáři, kdy hospodařili přes jejich malý počet na 

polovině půdy. Rozloha orné půdy se v 19. stol. zvýšila o čtvrtinu, naopak ubylo úhoru a pastvin.  

Poválečná doba přinesla další významné změny v zemědělství, došlo ke kolektivizaci a socializaci vesnic. Byla zakládána jednotná 

zemědělská družstva, která násilně nebo s donucením vtahovala jednotlivé zemědělce a konfiskovala jim půdu Naopak větší zemědělci – 

kulaci – nemohli do družstev vstupovat. Před slučováním existovalo 140 400 hospodářství, po deseti letech socialismu 78 000 soukromých 

hospodářů a 10 816 družstev. V roce1989 pak byl počet 2 000 soukromých hospodářů a 1 660 družstev. V této době dochází ke scelování 

pozemků, ruší se louky, meze a zeleně. Z krajiny zmizela ustájením zvířata a zvyšovala se koncentrace chovu [15]. 

Ekologie v zemědělství 

Velkovýrobní forma zemědělství má negativnější dopad na životní prostředí oproti malovýrobní formě. I když soukromě hospodařící rolníci 

představují jen marginální skupinu obyvatel dnešní vesnice, vidí své poslání také v přirozené péči o krajinu a jsou spjatí s vytvářením a 

udržováním dnes tolik ceněné harmonické rurální krajiny. Z výzkumu Pospíšila (1997), který v 60tých a 70tých letech zkoumal Tyrolské 

vesnice vyplývá, že došlo k přeměně rolnické komunity s její tradiční kulturou v moderní obec s komercializovanou ekonomikou opírající se o 

fungování turismu  [21]. Co spojuje českou a Pospíšilem zkoumanou tyrolskou vesnici je přerod do moderní vesnice, kdy se podíl zemědělské 

profese ve struktuře vesnice snižuje a mění. 

3.3.1 Vinařství 

První zmínky o vinařství na jižní Moravě pochází z 2. století. Velkému rozvoji této kultury došlo v období Velké Moravy. Dalším zlomovým 

bodem pro rozvoj bylo 12. století, kdy se začaly zakládat kláštery a křesťanství tak formou mešních vín podpořilo rozšíření viničních tratí. V 

Hustopečích byl od roku 1355 vydán viniční řád. Za vlády Karla IV. došlo k dalšímu rozvoji – viniční hory (odtud vinaři-horníci). Renesance v 

16. století je brána jako zlatý věk vinařů. Vrchol vinařství na Moravě byl kolem roku 1820, kdy viniční tratě pokrývaly 30 000 ha ploch, což je 

třikrát více než v současnosti. V té době byla velká spotřeba vína, která se pohybovala kolem 56 l na osobu za rok. Neodmyslitelnou součástí 

pak byly vinné sklepy, coby důležitý hospodářský, sociální a architektonický prvek Moravských vesnic. 

Vinařství je kultura. Slovo kultura pochází z latinského colere - "pěstovat, opečovávat". Tak je každé víno umělecká záležitost, prvek, kterému 

je investována velká dávka energie. Kvalitu uměleckého díla pak předurčuje řemeslná dovednost jednotlivých sklepmistrů. Přitažlivost místa 

hraje v cestovním ruchu velmi důležitou roli a jižní Morava je jeden ze tří turisticky nejatraktivnějších krajů v ČR po Středočeském a 

Jihočeském. Kultura vinařství spočívá i v samotném setkávání s vinařem. Dochází k navázání sociálních vazeb a přenesení tradic do 

současné podoby. Člověk jako nikde jinde má možnost obchodovat přímo s autorem díla a v tom spočívá originalita v obchodu a setkání, 

podobně jako s umělci či architekty.  



 
 

Diplomová práce – Udržitelný turismus v Podpálaví, Rekreační klastr a středisko vodních sportů_Tomáš Zahuta 

Vinařský cestovní ruch je vždy spojen s poznáváním oblasti, kdy má návštěvník možnost shlédnout vinice, vinařství, vinařské slavnosti či 

výstavy vín. Vinařská rekreace je často spojena s cykloturistikou, gastronomií společenskými událostmi a tradicemi. Vinařská turistika by se 

dala skloubit spojením vinařského průmyslu (primér) a cestovního ruchu (terciér). 

Společné prvky cestovního ruchu a vinařské turistiky: 

  kulturně poznávací zvyky a tradice, architektura  

  rekreační  fyzická a duševní relaxace 

  sportovní  kombinace pěší a cykloturistiky 

  společenský  setkávání, degustační tradice 

  ekonomický  veletrhy, výstavy. 

Změna v posledních letech 

V posledních letech dochází ke změně životního stylu v České republice. Spotřeba vína stále stoupá. S vinařskou turistikou úzce souvisí také 

ubytování v místě konání akcí. Vinařský turista nehledá pouze navštívení samotného sklepu, ale také přiučení se vinařské problematice, 

ochutnávky vína či rozpravu se sklepmistrem. Všechno dohromady spolu s tradicí, zvyky, architekturou a místním koloritem vnáší do 

jihomoravského kraje specifický charakter, za kterým se všichni návštěvníci rádi vrací. Kulturní hodnoty ve vinařském cestovním ruchu by se 

daly rozdělit do třech hlavních kategorií – Architektura, tradice, kultura. Lidé se začínají navracet k tradicím a původním hodnotám, kde 

jednoduchost a originalita je vyzdvihována. Propojení s přírodou je dalším důležitým prvkem v cestovním ruchu. Hodnota kultury by se tak 

dala definovat citátem: "Cena je to, co platíme, hodnota to, co dostaneme." Vinařská turistika se v posledních letech výrazně změnila svým 

charakterem, jelikož dochází k odklonu od masové turistiky. Vinaři vyhledávají nová nepoznaná místa a důležitý je pro ně vlastní zážitek. 

Kvalita převládá nad kvantitou a vyhledávají osobní kontakt a setkávání, např. při degustacích vín apod.  

 

Obr. B3 Rozložení jednotlivých vinařství v okolí Novomlýnské přehrady 
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Obr. B5 Typologie vinných sklípků 2 [zdroj: Projekt autora - Atelier architektury, 2014] 

 

Obr. B6 Typologie vinných sklípků 3 [zdroj: Projekt autora - Atelier architektury, 2014] 
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Obr. B7  Typologie vinných sklípků 4 [zdroj: Projekt autora - Atelier architektury, 2014]  
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3.4 Architektura vesnic 

Vesnická sídla se vyvíjela vždy v těsné blízkosti přírodního prostředí. Základním prvkem pro rozvoj a osídlení byl dostatek orné půdy pro 

obhospodařování. Struktura sídla byla formována při jeho založení. K největšímu rozvoji a zakládání sídel dochází ve Středověku při 

kolonizaci. Vznikají tak sídla několika typů – návesní, ulicový, lesní lánové vsi a hromadný typ. Z hlediska urbanismu byla vesnice předurčena 

svou funkčností k zemědělské výrobě. Materiálové pojetí bylo z místních zdrojů. Užívány byly tradiční konstrukce, kdy nedocházelo 

k významným technologickým změnám. Nejdůležitějším veřejným prostorem vždy byla náves, kde se odehrával veřejný život obce. Náves 

měla důležitou nejenom společenskou funkci ale také hospodářskou. Ve vesnici bylo množství technologických staveb souvisejících se 

zemědělstvím. Z provozních staveb byl pro život vesnice nepostradatelný například mlýn a kovárna, ve vinařských krajích pak sušárny na 

ovoce a vinné sklepy s lisovnami [31]. Farní kostel stál vždy v dominantním postavení vesnice a byl její výškovou dominantou. Z drobnější 

sakrální architektury se jedná o objekty božích muk či křížů situovaných na místech nešťastných událostí nebo zázračných spasení. 18. století 

a tereziánský protipožární patent přinesl zákaz užívání dřeva na stavbách a přecházelo se na stavby zděné, stavěné ze sušených cihel 

(vepřovic), později pak z cihel pálených. Industrializace v 19. století přinesla nové zdroje obživy.  

Užíváním železnice či později automobilů vytvořila společnost novou dělbu práce. V polovině 19. století měly cesty v Čechách a na Moravě 

8 000 km. Obydlí kovorolníků navazuje na starší domkařskou zástavbu. Nová výstavba pak byla lokalizována do okrajových částí sídel podél 

příjezdových komunikací nebo vytvářela paralelní řady se starou rolnickou zástavbou. Tato nová výstavba mění, komplikuje, ale také rozšiřuje 

urbanistickou strukturu sídel, kterou do té doby formovala zemědělská malovýroba [32]. Za první republiky se začaly hospodářské stavby 

budovat z nespalných materiálů (patří zde i beton), prostory se rozšiřovaly pro větší chovy dobytka a rostlinnou výrobu. Obytné budovy se také 

měnily z hlediska architektonického a dispozičního – dochází k přeměně podle městského vzoru rodinného domu.  

Po 2. světové válce dochází k odsunu německého obyvatelstva a doosidlování vesnic. V pohraničí zaniklo mnoho sídel, která měla až 

středověkou historii. Přes 100 sídel zaniklo při budování přehrad, hlavně na Vltavě. Celkem bylo zrušeno na 1 200 sídel a další byly 

přeměněny v sídelní torza [15].  Nejzásadnějším urbanistickým zásahem se však staly areály JZD, které narušily urbanistickou strukturu 

drobné zástavby vesnic. Chyběla zde také zeleň, coby charakteristický vesnický prvek. Dalšími rušivými prvky se staly budovy kulturních 

domů a nákupních středisek, které svými předimenzovanými rozměry a nevhodností architektonického ztvárnění nezapadaly do struktury 

vesnice.  

Dochází pak ke změně využití domů. Vznikají střešní vikýře a obydluje se podkroví. Vznikají novotvary rodinných domů, např. "šumperák", 

který obytnou část domu posunuje do 1. patra a přízemí zůstává pouze hospodářsky využíváno. Popírá tak tradiční fungování vesnických 

obydlí, které jsou se společenskou částí domu spojeny parterově. Změnilo se fungování rolnické usedlosti, kdy dochází k postupné devastaci 

hospodářských budov, které se staly nepotřebnými. Změna způsobu života vedla ke stavění moderních domů po vzoru městských s heslem 

vyrovnání vesnice městu. Symbolem modernosti se stala nejdříve trojdílná kastlová okna, od šedesátých let tvrdé břízolitové omítky, které 

překrývaly v některých případech ještě kamenné nebo hliněné stěny [32]. Města se rozrůstala a vesnice v jejich blízkosti se stávaly 

aglomerací. S rozvojem panelové výstavby pronikly na vesnice i tyto městské prvky, kde svými měřítky však vůbec nezapadaly do vesnické 

struktury [15].  

Náves pak dostala parkový charakter. Dalším charakteristickým prvkem přeměny sídel bylo zavedení střediskového systému sídelní struktury. 

Docházelo k vylidňování vesnic, zániku škol a hospod, což mělo neblahý dopad na život ve vesnici. Trendem, který částečně přispěl k udržení 

klasického architektonického fondu po 2. světové válce, bylo chalupaření. Došlo k přeměnám z hospodářských stavení na stavení obytná. 

V době socialismu se jednalo o jednu z možných forem, jak mohl člověk vyjádřit svou svobodu. S rozvojem motorismu se chalupaření stalo 

pro Československo fenoménem. To po roce 1989 však zažilo menší útlum. K rekonstrukcím chalup bylo přistupováno odlišnými způsoby. Na 

jedné straně šetrný přístup s navázáním na tradici ve vesnici, na druhé straně neúcta stavebníků ke stavebním prvkům typických pro 

jednotlivé oblasti = povrchové úpravy nebo stavební materiály nenáležely dané lokalitě [32]. 
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3.4.1 Nalezení možné funkce pro podporu turistiky ve vesnicích s ohledem na využití stávajícího 

 

Obr. B15 Nefunkční stavby a areály vesnic v oblasti Novomlýnské přehrady (Brownfield) 

 

Obr. B16 Negativní prvky oblasti v okolí Novomlýnské nádrže 
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Obr. B18 Kulturně společenské centrum v areálu bývalých koníren – Drnholec 2 [zdroj: Projekt autora - Atelier architektury, 2014] 

 

 

Obr. B19 Kulturně společenské centrum v areálu bývalých koníren – Drnholec – návrh využití 1 [zdroj: Projekt autora - Atelier 

architektury, 2014] 
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Obr. B24 Kulturně
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3.5 Obyvatelstvo 

Období 1948 - 1989 socialistická éra 

Jednou z největších událostí poválečné doby byl odsun německého obyvatelstva z Československé republiky, které bylo na tomto území od 

velké středověké kolonizace. Odsun se týkal bezmála třech milionů českých Němců, původně žijících na třetině území. Byla nastolena 

socialistická ideologie. Totalitní režim se vymezoval vůči náboženství, duchovní byli pronásledováni a církvím byl konfiskován majetek. Zůstaly 

jim jen kostely, fary a zahrady. NA celém území dochází k vylidňování vesnic. V roce 1970 žila na vesnicích pouze čtvrtina obyvatel. Roku 

1953 byla vyhlášena měnová reforma pro získání finančních prostředků. Došlo tak ke snížení životní úrovně [15]. 

 

Obr. B25 Novodobé osídlení oblastí v okolí NMN 
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Obr. B26 Vodní nádrž Nové Mlýny – rozbory, struktury vesnic kolem Dolní Novomlýnské nádrže 

3.6 Krajina 

Volná krajina, která je charakteristickou složkou vesnického prostoru, se začíná činností moderního člověka měnit, přičemž je v posledních 

letech krajina přetvářena s negativními důsledky ve vztahu na dopad životního prostředí. V dřívějších dobách zásahy do krajiny neměly 

negativní vliv [32]. 

Charakteristickým krajinným prvkem rurální krajiny je orná půda, rozprostírající se po většině území. Analýzy konkrétních lokalit ukazují, že 

docházelo k výrazným změnám a posunům jednak v počtu jednotlivých usedlostí, jednak v rozsahu jejich zemědělského zázemí, a také 

v členění pozemků v rámci jednotlivých polních tratí [5]. Na druhé straně dále existovaly stabilní oblasti, kde k dělení a scelování pozemků 

nedocházelo. Důležitým milníkem byla třicetiletá válka a její následné obnovování poválečné krajiny. Další změny přineslo 18. století, kdy do 

záležitostí vesnice začal vedle pozemkových vrchností zasahovat svou legislativou stát [13]. 

 Barokní sloh, coby vyjádření spirituality, využíval v komponování krajiny osovou souměrnost jako nejvyššího vyjádření řádu. Barokní doba 

neměla ráda divokou krajinu, tudíž byla příroda v době Baroka upravována. Výrazným rysem krajiny se staly aleje kolem cest. Od 2. poloviny 

18. století dochází k přeměně skladbě lesů, kdy začal vznikat nedostatek dřeva. Byly tak zalesňovány neúrodné části krajiny borovicemi, 

později smrky. V 19. století měly české země převážně agrární ráz.  

Vlivem průmyslové revoluce dochází k rozšiřování cestních tratí a budování železnic (první železnice v Habsburské monarchii byla 

vybudována v Čechách). Město začíná být spojováno s průmyslem a venkov se zemědělstvím. Industrializací se krajina značně začíná 

proměňovat a začíná být vytlačován přírodní ráz krajiny a osídlení. Vznikají nové dominanty továrních komínů, železniční tratě s náspy 

a viadukty. Těžba surovin začala měnit krajinný ráz. V roce 1848 došlo k prvnímu scelování pozemků v novověku, také došlo ke zrušení 

roboty a poddanství. Využíváním strojů v zemědělství došlo kvůli snadnějšímu obdělávání k jednotvárnosti krajiny. Došlo k rozkolísání 

odtokových poměrů z polí a vodní erozi, což se nejvíce projevovalo v dolních částech řek a docházelo k regulaci koryt, stavbám hrází a 

kanálů. Stavební rozvoj zapříčinil přeměny lesních celků na smrkové monokultury. V krajině dále vznikly nové prvky, dráty elektrického vedení. 
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Obr. B27 Dopravní spojení v oblasti NMN 

 

Rozvojem průmyslu po 2. světové válce došlo k rozrůstání měst do volné krajiny a zalesňování nevyužité půdy, což mělo za následek snížení 

zemědělské orné půdy až o 20 % (1948- 1975). Jak bylo zmíněno, došlo k největší změně v krajině od doby středověké kolonizace. Byly 

zakládány vojenské prostory, kde bylo zakázáno jakékoliv obhospodařování přírody. Pozemkovými úpravami došlo k vytvoření 

mnohakilometrových lánů bez členitosti a nedostatku ekosystémů [15]. V rámci scelování pozemků a kolektivizace zemědělství došlo ke 

zničení různorodé plužiny. I když scelování polní držby se objevuje už v 19. století, bylo založeno na dobrovolnosti všech zúčastněných a 

omezovalo se na obce v rovinných regionech moravských úvalů, kde ke scelování pozemků byly vhodné přírodní podmínky [25]. 

O úpravách zemědělské půdy svědčí statistická data: zatímco roku 1948 byla průměrná výměra parcely 0,25 h, v roce 1980 činila kolem 34 ha 

[33]. Na mnoha místech vznikly přehrady, které zničily mnoho sídel, ale i hodnotných přírodních území. Rozvojem automobilismu se mění 

cestní síť a vznikají rychlostní komunikace. Došlo tak v konečném důsledku k ničení kulturních a přírodních hodnot, na druhou stranu byly 

zakládány chráněné území a památkové rezervace [15]. Krajinnou součástí vesnického sídla byly stromy, ať už formou sadových stromů na 

jednotlivých pozemcích, alejemi podél cest, stromy při přechodu ze sídla do volné krajiny nebo podél vodotečí a mokřadů. Krajina tak byla 

přetvářena pro snadnější obdělávání půdy. Došlo k zániku přírodní vegetace, bylo vykáceno stromořadí a ubyla část orné půdy. Kvalita orné 

půdy se snížila – vznikalo erozní ohrožení půdy a znečišťování vodních toků. Charakter vesnic e se po roce 1989 moc nezměnil. Soukromí 

zemědělci přijali velkovýrobu a soustředili svou výrobu na velké pozemky jako JZD. Kvalita krajiny a její estetické hodnoty nejsou fikcí, ale 

sociální konstantou, jejíž hodnoty hrají v současné společnosti důležitou roli a jsou stále aktuální potřebou současného člověka. Na druhé 

straně je krajina citlivým a na první pohled viditelným indikátorem vztahu společnosti k životnímu prostředí, který se podílí na formování naší 

identity vytvářením pocitu domova [30]. 

„Základní národní zájem je uchovat krásu naší krajiny, jejího osídlení, měst, vesnic, památek, současně vnést logiku do kombinace různých 

typů zemědělství, zalesnění, ochrany toho, co je divoké a co se dědí po staletí a tisíciletí a zároveň kultivovat tento prostor." [9] 
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Obr. B30 Vodní krajina v oblasti NMN 

3.6.1 Zákonem chráněné oblasti 

 

Obr. B31 CHKO v oblasti Novomlýnské nádrže 
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3.7 Historie Novomlýnské přehrady 

3.7.1 Důvody vzniku přehrady 

Hlavním důvodem výstavby kaskády třech nádrží (viz níže) byly plány socialistického hospodářství na rozsáhlé systémy zavlažovacích kanálů, 

které by podpořily a zvýšily zemědělskou produkci v této oblasti. Dalším důvodem bylo zabránit případným povodním. Vedle těchto funkcí 

měla dále přehrada sloužit pro turistický ruch – horní nádrž jako rybolovná oblast a zdroj energie. 

Retence přehrady a závlaha vody měla sloužit pro jižní Moravu (35 ha) a část Slovenska (10 000 ha). Snížením poptávky po vodě ale projekt 

přestal plnit svůj účel, pro který byl vybudován. Stavba nádrže měla do značné míry politický kontext. Dílo mělo jít vidět z kosmu a mělo tak být 

výjimečným zápisem socialistické vlády do celkové tváře Země. 

3.7.2 Historie výstavby přehrady 

S ohledem na silniční propojenost Brno – Mikulov a Strachotín – Dolní Věstonice, byly vytvořeny hráze, které tvoří kaskádu přehrad. Kaskáda 

nádrží byla vybudována v letech 1975 – 1988. Její rozloha činí 1 668 ha a její délka je 7,8 km. Objem přehrady je 23,8 mil. m3. Nádrží protéká 

nejdelší moravská řeka Dyje. Do nádrže dále vtékají řeky Svitava a Svratka.  

 V rámci I. etapy výstavby byla vystavěna Horní a Střední nádrž a v rámci II. výstavbové etapy Dolní nádrž. První výstavbová etapa začala 

roku 1974 a byla dokončena roku 1978. Z obce Mušov, která byla zatopena, zůstal pouze gotický kostel (původně románská stavba), který se 

nyní nachází na ostrově. Okolí Střední nádrže je archeologickou lokalitou s mnoha objevy z doby Velkomoravské říše. II. etapa výstavby Dolní 

nádrže byla dokončena roku 1988. 

3.7.3 Historické využívání krajiny kolem nádrží v 2. polovině 20. století 

Využívání krajiny 2. poloviny 20. století by se dalo rozdělit do 3 hlavních reliéfních změn. První nastala po nástupu komunistické strany 

a docházelo ke scelování pozemků. Toto období je charakterizováno jakožto největší devastace krajiny v dějinách. Docházelo k ničení polních 

cest, remízků a lesů. Půda tak neměla dostatečné soudržné prvky a dochází do dnešní doby k devastaci půdy a její mu sesuvu. 

Druhá etapa krajinné přeměny nastala po vybudování horní a střední Novomlýnské nádrže a jejich naplnění. Rok zatopení byl1984. 

Třetí etapa přeměny přichází po zatopení dolní přehrady roku 1989. Došlo ke zničení evropsky významné krajiny, která byla pro Evropu coby 

krajina lužních lesů ojedinělá. 
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Obr. A2 Historické využití krajiny Novomlýnských nádrží – r. 1954 a r. 1970 [zdroj: diplomová práce Rekonstrukce krajiny 

Novomlýnských nádrží, Bc. Martina Tomanová] 
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Obr. A3 Historické využití krajiny Novomlýnských nádrží – r. 1984 a r. 2009 [zdroj: diplomová práce Rekonstrukce krajiny 

Novomlýnských nádrží, Bc. Martina Tomanová] 
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3.7.4 Krajina po zatopení přehrady 

Výstavba vodního díla a regulace řeky Dyje měla velké účinky na životní prostředí. Rozsáhlá síť pro zavlažování okolí nebyla vybudována 

a hlavní funkce přehrady tak nebyla naplněna. Po zaplavení krajiny došlo ke zničení desítek hektarů lužních lesů coby významného přírodního 

evropsky ojedinělého dědictví, které mimo jiné zajišťovaly retenční funkce této oblasti. Vlivu výstavby nádrží bylo věnováno mnoho odborných 

studií, ze kterých vyplývá, že se jedná o výrazný stabilizující prvek pro udržení pozitivních klimatických prvků v krajině. 

Oblast se stala jednou z nejvýznamnějších lokalit jižní Moravy pro rybolovnou turistiku. Kaskáda nádrží dnes díky své velké ploše a dobré 

poloze slouží k zimování ptáků. Nejvýznamnějším zimovištěm je Střední nádrž, kde můžeme pozorovat severské kachny, morčáky velké 

a bílé, hoholy severní, severské, polní a běločelé husy a mořské orly. Každoročně zde hnízdí na malých ostrůvcích husy velké, kachny divoké, 

chocholačky, zrzohlávky a další druhy kachen, také racci chechtaví, bouřní i černohlaví a rybáci obecní. 

Hráze kolem nádrží jsou sypané těsnícími jádry. Tím, že se hráze rozprostírají podél velké části nádrže, je vodní plocha těžce využitelná 

a k rekreaci se používají pouze místa s přirozeným přístupem k vodní hladině. 

 
Přehrada Dolní Střední Horní 
Tok Dyje Dyje Dyje 
Plocha povodí 11 853 km2 11 713 km2 4 599 km2 
Rok otevření 1988 1980 1978 
Rozloha 1668 ha 1033 ha 531 ha 
Objem 87,75 mil. m3 34 mil. m2 12,186 mil. m2 
Výška přehrady 10,3 m 7,2 m 6,6 m 
Délka přehrady 4 658 m 1 365,3 m 2 484 m 
Šířka přehrady 5 m 13,2 m 12,5 m 
Počet přelivů 3 6 4 
Výkon elektrárny 2,5 MW - - 
Výška hladiny  170 m.n.m. 170,70 m.n.m 
Max. hloubka 7 m 4,5 m 4,3 m 

Tab. 1 Parametry Novomlýnské vodní nádrže [zdroj: http://www.tv-adams.wz.cz/nove_mlyny.html] 

Horní nádrž (Mušovská) 

Nádrž je využívána hlavně k rekreačnímu vyžití, k provozování vodních sportů a k rybaření. Na přehradní hrázi je umístěna silnice druhé třídy. 

U Obce Pasohlávky se nachází uzavřený areál autokempu, který tvoří dvě uzavřené rekreační laguny. Nachází se zde i akvapark s lázněmi, 

které mají dva termální prameny se 47° teplou vodou, z nichž jeden odborníci označili za léčivý. Sportování na této přehradě je zakázáno 

pouze od tělesa hráze Mušovské nádrže až po státní hranici u Nového Přerova, v areálu kempu Merkur. 

Střední nádrž (Věstonická) 

Tato Střední nádrž je vyhlášenou ptačí rezervací. V roce 2005 byla vyhlášena v soustavě Natura 2000 ptačí oblastí. Za cíl si kladou ochránit 

vzácné druhy ptáků. Přehradní hráz je sypaná okolo celé nádrže. Sportovní rybolov je povolen z vyhrazené části jižní obvodové hráze, vyjma 

prostoru poloostrova a lesíku na začátku hráze u rybářské základny. Platí zákaz lovu z loděk na pobřežní mělčiny i z ostrůvků. 

Dolní nádrž (Novomlýnská) 

Jde o největší z těchto tří nádrží. Dolní nádrž, také někdy označována jako „východní“, je z jihu lemována turistickými trasami a CHKO Pálava. 

Rybolov je zde nejrozšířenější. Jednotlivé zákazy rybaření platí v různých úsecích.  Dolní nádrž slouží hlavně pro závlahy a výrobu elektřiny. 

Kolem dolní nádrže vede hráz dlouhá 4,6 km s šířkou koruny 5m. 

Výstavba tohoto komplexu nádrží měla zajistit vodu pro velkoplošné závlahové systémy, zabezpečit ochranu obyvatel před záplavami a 

zaznamenat nový potenciál pro rozvoj cestovního ruchu a rozvoj rekreace. Upozaděna v tomto případě tedy byla ochrana přírody a zachování 

hodnot lužní krajiny. Vznikla tak homogenní vodní plocha. Hlavním úkolem celé přehrady je zajištění závlahových odběrů pro zemědělství a 

průmysl, zajištění minimálního průtoku v toku pod nádrží, snížení povodňových průtoků, zlepšení čistoty vody a udržet chov ryb. Svým 

zatopením bahnitých ploch také zajistila odstranění komářích kalamit.  
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4. Turismus, cestovní ruch, rekreace 

4.1 Dělení turismu, cestovní ruch 

Turismus neboli cestování, si můžeme rozdělit do několika skupin. Můžeme jej dělit dle cílových skupin na kulturně poznávací, rekreační, 

sportovní, společenský, ekonomicky orientovaný a další. Ke všem těmto odvětvím turismu pak můžeme přiřadit „nálepku“ tvrdého či měkkého 

turismu (viz níže). Všechny druhy turismu jsou spolu více či méně provázány. 

4.1.1 Tvrdý X měkký turismus 

Tvrdý turismus je charakterizován: 

• masovým cestováním, 

• cestováním rychlými prostředky na velké vzdálenosti, 

• časovým presem, 

• pohodlností a pasivitou, 

• malou nebo spíše žádnou duševní přípravou, 

• zvědavostí = nakupování suvenýrů, hlasité projevy jedinců apod. 

Měkký turismus je diametrálně odlišný od tvrdého. Jde o: 

• individuální rodinné cesty, 

• spontánnost rozhodování, 

• styl života je blízký navštívené lokalitě, 

• blízkost všeobecně, 

• radost z naučení se něčemu novému, 

• klid, tichost, porozumění. 

 

Obr. B32 Silné a slabé stránky turismu v oblasti jižní Moravy 
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4.1.2 Kulturně poznávací turismus 

Jde o poznávání jiných kultur, zvyků, tradic, náboženství a způsobu života. Rozlišujeme zde vzdělávací a náboženský turismus. 

  

 

Obr. B33 Paměť hmotná místa v okolí Novomlýnské nádrže  

Duchovní paměť místa 

Oblast je charakteristická svou vinařskou historií a každá vesnice této oblasti je do vinařiny určitým způsobem zapojena. Víno se na jižní 

Moravu dostalo ve 2. století. K rozšíření vinné révy došlo za doby Velké Moravy a dále pak při expanzi křesťanství ve 12. století byly 

zakládány kláštery a vinice pro produkci mešního vína. Roku 1355 vzniká viniční řád v Hustopečích. Dalšímu rozkvětu dochází za vlády Karla 

IV., kdy se vinařům začalo říkat horníci – viniční hory. Zlatý věk vinařství nastává v renesanci a vrchol na Moravě roku 1620, kdy vinařské tratě 

zabíraly na 30000 Ha půdy (3x více než v současnosti). Poté nastává úpadek vinařství a koncem 17. století obnova venkovských vinic. 

Důležitým socio-hospodářským a architektonickým prvkem moravských vesnic se tak stal vinařský sklep. 

Hospodářsky vyspělou skupinou, která se dostala na jižní Moravu byli Habáni-novokřtěnci. Pro svou víru byli vyhoštěni ze západních zemí. 

Česká šlechta tuto komunitu podporovala. Habáni kraj podpořili jak ekonomicky, tak kulturně (řemeslnictví, vinařství, lékařství). Po bitvě na 

Bílé hoře moc šlechty končí a Habáni jsou ze země vypovězeni. Správní sídla měli v Šakvicích, Pavlově, Pouzdřanech, Popicích a Rakvicích, 

dále působili v Podivíně a v Bílovicích. 

Hmotná paměť místa 

Jde o hmotné prvky v oblasti, které ztratily svou funkci a nadále nejsou využívána. Potenciál obnovení staveb a areálu, podpora původní 

funkce nebo nalezení funkce nové ve vztahu k turistickému kalstru oblasti. 

 



 
 

Diplomová práce – Udržitelný turismus v Podpálaví, Rekreační klastr a středisko vodních sportů_Tomáš Zahuta 

 

Obr. B34 Další tursitické atrakce v oblasti Novomlýnské nádrže 

4.1.3 Rekreační turismus 

Může jít o sezónní záležitosti (léto/zima), také záleží na množství zúčastněných (individuální či hromadná rekreace), ale také může jít 

o specifické druhy rekreačního turismu: kalokagathia, hipoterapie, agroturistika a jiné. Jde především o fyzickou a psychickou regeneraci. 

Obr. B35 Místa re

 

Obr. B36 Ubytová

 rekreace v oblasti Novomlýn

vání v oblasti Novomlýnské 

ýnské přehrady 

é nádrže – Penziony, hotely  
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Obr. B37 Ubytování v oblasti Novomlýnské nádrže – Ubytování v soukromí 

 

Obr. B38 Ubytování v oblasti Novomlýnské nádrže – Kempy 
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Obr. B39 Soutisk ubytování v okolí Novomlýnské nádrže 
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4.1.4 Sportovní turismus 

Jde asi o nejoblíbenější oblast turismu, nejenom pro mladé lidi. Členíme ho na aktivní a pasivní. Do této formy turismu patří především 

turistika a v Jihomoravském regionu se těší velké oblíbenosti cyklistika. Menší oblíbenosti se těší pak vodní sporty. Avšak v oblasti Dolní 

nádrže Novomlýnské přehrady bude navržen např. jachtklub, který by měl pozvednout celkové povědomí o benefitech tohoto odvětví. 

 

Obr. B40 Sportovní centra v okolí Novomlýnské nádrže 
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Obr. B41 Využití vodní hladiny Novomlýnské nádrže 

 

Obr. B42 Relax Wellness lázně v oblasti Novomlýnské přehrady 
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4.1.5 Společensky orientovaný 

Výchozí motivací je zde společenské setkávání, a to nejenom v rámci rodin a přátel, ale také v rámci uzavřených skupin se společnými zájmy. 

 

Obr. B43 Vinařství v okolí Novomlýnské nádrže 

4.1.6 Ekonomicky orientovaný 

Je spojen s ekonomickými aktivitami jednotlivce = nejčastěji jde o obchodní a služební cesty. Patří sem i veletrhy nabízející produkty s cílem 

zaujmout účastníka. 
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Obr. B44 Soutisk rekreačních atraktivit bez ubytování v okolí Novomlýnské nádrže 

4.1.7 Doplňkové rozbory 

 

Obr. B45 Hlavní vstupy do řešené oblasti Novomlýnské nádrže 
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4.2 Novomlýnská přehrada 

Novomlýnská přehrada, coby drsná novodobá integrace do krajiny jižní Moravy, byla diskutovatelným počinem. Díky vzniku nádrže došlo ke 

zničení evropsky cenných mokřadních lesů, které byly zatopeny a nadále se rozprostírají pouze v malé části této oblasti. Slibovaný potenciál 

vodní nádrže jakožto rekreační oblasti byl naplněn v jeho horní nádrži. Zbylé funkce zavlažování a energetiky v dolní oblasti jsou omezeny na 

minimum, a tak zbylé dvě části přehrady slouží pouze pro možnou retenci vody při povodních.  

Návrh této práce se zabývá využitím potenciálu této přehrady z hlediska turismu a rekreace. V budoucnu je nevyhnutelné udržet tuto přehradu 

při životě bez jakéhokoli rekreačního života, a je proto nutné udat směr, jakým by se měly jednotlivé části přehrady ubírat, aby nedošlo ke 

zničení místní kultury, krajinného rázu a přírody. Jihomoravský kraj je význačný svou kulturou, spojenou hlavně s vinařstvím, tradicemi 

a přírodou. Projekt mé diplomové práce navrhuje naturalizování střední nádrže, která nyní spadá do zákonem chráněného území a turismus 

v této části nebude fungovat. V realizaci práce bude důležité prohloubit výsadní ochranu této oblasti a nadále nepovolovat individuální 

vplouvání motorových člunů, jak tomu je doposud. 

Horní Novomlýnská nádrž je v současnosti největším turistickým centrem v okolí se zázemím kempu a novodobě i s velkým akvaparkem, 

prezentujícím i své lázeňské procedury. Tento kemp v Pasohlávkách ovšem působí spíše rušivě a svým masovým charakterem se do oblasti 

jižní Moravy spíše nehodí. Horní nádrž byla zpočátku koncipována jako rekreační, a tak se zde mohl být zvýšený turismus očekáván. Je však 

důležité určit limitní hranice, kam se tento "tvrdý turismus" může rozrůstat a jaké další plochy ho necháme zabírat.   

 Dolní novomlýnská nádrž svou rozlohou tvoří největší vodní plochu z těchto hladin. Původní hlavní funkce zavlažování okolní krajiny nebyla 

naplněna. Stávající turismus v podobě chatových a chatkových oblastí ukazuje na nejasný koncept pro vývoj přehrady. Jako přehrada 

s rekreačním využitím je zatím využívána pouze pro individuální chatovou rekreaci, kde však nejsou vytvořeny podmínky pro kvalitní užívání 

vodní plochy. Tuto část přehrady můžeme vnímat jako spojnici mezi Lednicko-valtickým areálem (kulturní rekreace) a horní nádrží (sportovní 

rekreace). Toto spojení v sobě kloubí kulturní prožitek, sportovní rekreaci a relaxační klidovou zónu. 

Pálavské vrchy, které jsou v bezprostřední blízkosti vodního díla, je třeba ochránit jakožto významnou přírodní hodnotu a opět stanovit limitní 

hranice pro rozvoj jak intravilánu vesnic, tak zábor pobřežního zastavění do krajiny.  

Tato nádrž má nejdelší hráze okolo pobřeží. Celý severní břeh je obehnaný hrází a neskýtá vhodné přístupy do vody a rekreační plochy. 

Severní část je díky oslunění lukrativní oblast, která také nabízí obdivuhodné pohledy na Pálavské vrchy, které se zrcadlí na vodní hladině.  

Pro udržení měkkého turismu na této části přehrady projekt mé práce navrhuje rozptýlení jednotlivých rekreačních ploch a propojení tak 

turisticky atraktivních menších částí kolem celé přehrady.  Ač byla přehrada postavena v roce 1989, tzn. před 24mi lety, žádná ze stávajících 

vesnic neprostoupila k pobřeží a zcela nevyužívá potenciál této vodní plochy.  
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5. Návrh rekreačního klastru Novomlýnské přehrady 

Vize Jihomoravského kraje coby aktivního regionu pro všechny generace se opírá o 4 hlavní body a to koordinaci a spolupráci, segmentaci do 

jednotlivých oblastí, efektivitu a kvalitu. Prioritou je vytvářet regionální a oblastní produkty cestovního ruchu, dále pak rozvoj kultury a památek. 

V regionu chybí ubytovací zařízení s vyšší kvalitou standardu a restaurační zařízení pro gastronomické prožitky. Musí se vytvořit jasná 

koncepce, jak který neužitný areál může fungovat s jakými náplněmi cestovního ruchu nebo výrobní oblastí, a vše jasně pak přetvořit do kostry 

turistického klastru jižní Moravy. Vytvoření nových prvků turistického klastru přispěje nejen ekonomice vesnic, ale také k udržení jejich tradic a 

hodnot. Diferenciace jednotlivých zásahů na více místech nepřinese centralizovaně velké množství turistů, a nevznikne tak masovost v 

cestovním ruchu, což by bylo nejméně vhodné pro charakter jihomoravské oblasti. 

Předpokladem pro správné fungování oblasti je ochrana hodnotných míst v krajině, ať už kulturních, přírodních nebo společenských. 

Principem návrhu je propojení rekreačního klastru v celé oblasti a spojení již existující rekreace na Novomlýnské horní nádrži s Lednicko-

valtickým areálem. Návrh propojení Horní nádrže a LVA areálu bude spočívat v rozptýlení jednotlivých center rekreace, tak aby byl podpořen 

převážně měkký turismus. Jako nejhodnotnější přírodní část v oblasti je Pálavský vrch, který je třeba patřičnými zásahy chránit, aby nedošlo 

ke zničení krajiny.  

Vesnice Dolní Věstonice jsou prvním větším bodem v nástupu na prostor vodního díla NMN. Návrh práce podporuje centralizaci obce a 

rozšíření veřejného prostoru. Na západním vstupu bude veřejný prostor vesnice uveden dominantou budovy galerie/muzea, která spolu 

s obnoveným fungováním pivovaru bude tvořit společensko-kulturní bránu do vesnice. Východní část obce u sklepní ulice pak bude doplněna 

objektem lázní, který naváže na uliční čáru vesnice a zahradou se otevře ke slepému rameni staré Dyje.  

Tento projekt navrhuje také vytvoření nábřežní ulice do obce Strachotín. Svou výhodnou polohou na severu přehrady nabízí osluněný břeh 

a výhledy na Pálavské vrchy. Strachotín je ze všech existujících vesnic v okolí nádrže tou nejvhodnější pro propojení s vodní hladinou a 

vytvoření novodobé formy využívání vodní krajiny. Svým charakterem a ztvárněním se jedná o nábřežní třídu, která nabízí individuální 

rekreaci a bydlení v blízkosti vody. Projekt zahrnuje i vznik jachtklubu pro plachetnice a zázemí pro jachtklub otevřených okruhových 

plachetnic či veslařských oddílů.  

Další myšlenkou návrhu je odstranění pohledové linie betonového valu na severních valu a umožnění rekreace na jeho koruně. Forma 

rehabilitace valu se projeví v různých variantách přístupu. Varianty rehabilitace budou od minimálních ingerencí v podobě pouhého zatravnění 

až po nasypání výběžků poloostrovů pro rekreaci na úrovni vodní hladiny. Revitalizace severní části zavalí, pak bude zabírat prostor cca 0 – 

300 m od vodní plochy. Zmeandrováním a doplněním dalších vodních ploch za hrází dojde k vyššímu zamokření oblasti a vzniknou vhodné 

podmínky pro rozvoj původních mokřadních rostlin a navrácení původního přírodního charakteru oblasti před zatopením Novomlýnskou 

nádrží. Na koruně hráze budou vyčleněny místa pro krátkodobou rekreaci se základním zázemím pro relaxaci.  

Poslední zásahovou oblast rekreačního klastru dolní nádrže je východní pobřeží. Prostor východního pobřeží nabízí možnost využití pro 

krátkodobou rekreaci v osadě ve spojení s vodní hladinou a přirozeným sestupem k vodní hladině. Stávající nevyhovující stav pro krátkodobou 

rekreaci disponuje nevyhovující prostory pro obývání této oblasti a stavby. Navrhuji tak varianty zástavby ve vztahu k vodní ploše a břehu. 

Vychází z myšlenky částečného krytí jednotlivých staveb ve stávajících stromech s podpořením výsadby dalších tam, kde nebude propuštěna 

individuální krátkodobá rekreace. Centrální zóna oblasti pak bude lemována dřevěnou promenádou s pobytovými plochami u vodní plochy. 

Charakter chování oblasti nábřeží vychází z inspirace Telavivské dřevěné promenády.  

5.1 Udržitelnost rozvoje 

Udržitelný rozvoj lidské společnosti uvádí v soulad společenský a hospodářský pokrok s plnohodnotným zachováním životního prostředí. Jako 

hlavní cíl si udržitelný rozvoj klade zanechat budoucím generacím životní prostředí v co nejméně změněné podobě. Můžeme tak udržitelný 

rozvoj chápat jako sice zlepšování životní úrovně lidí, ale to vše v kontextu se zachováním přírodních hodnot. 

Přírodní udržitelnost je schopností udržovat způsob života v daných mezích možností života na Zemi. Aby mohlo k přírodní udržitelnosti 

dojít, je třeba se vyvarovat vyčerpání zdrojů. Jde například o využívání obnovitelných zdrojů energie. Jde například o solární panely, které 

v Česku již nejsou výjimkou. 

Ekonomická udržitelnost vzniká propojením ekologické a ekonomické stability. V této oblasti je základním prvkem ekozemědělství a vznik 

ekofarem. Ekozemědělství podporuje šetrnost vůči přírodě, kdy rozdíly s klasickou formou zemědělství jsou omezení látek znečišťující přírodu, 

Energetický koncept, náprava devastované krajiny za socialismu, podpora místních kultur a ochrana přírody. V ČR se nachází na 3000 farem 

pokrývající 400 000 ha půdy, což je 10% z celkového půdního fondu. 
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Sociokulturní udržitelnost spočívá v jakési ochraně zranitelného vesnického sociálně-kulturního života. Turisté jsou sice vítání a vnímáni 

v ekonomické rovině velmi dobře, avšak je nutné najít hranici pro neodloučení se obyvatel vesnic od jejich pospolitého života. Díky turismu 

zde tedy existuje nebezpečí jakéhosi narušení vnitřní rovnováhy chodu vesnice.  

Důvod zvyšování kvality v oblasti rekreologie je přímo úměrné kvalitě aktivního prožití volných chvil. Tedy i kvalitě našeho duševního a 

tělesného zdraví. Rekreologie tedy kultivuje člověka po všech stránkách. Vývoj této oblasti je tak nezbytný pro zdraví člověka. 

 

 

Obr. B46 Návrh na ochranu kulturního a přírodního dědictví v okolí Novomlýnské nádrže 
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5.2 Centra turismu 

 

Obr. B47 Schéma návrhu fungování LVA – část 1  
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Obr. B48 Schéma návrhu fungování LVA – část 2  
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Obr. A8 Dolní Věs
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5.4 Strachotín - rozbory 

Historie obce 

První písemná zmínka o obci Strachotín pochází z roku 1046. Strachotínské hradiště se  nacházelo na močálovité rovině kousek od řeky Dyje. 

V roce 1073 byl Strachotín uveden na listině mezi krajskými městy. Kolem roku 1176 patřil Strachotín ke knížectví znojemskému knížete 

Konrada III. Strachotín byl roku 1334 povýšen na městečko, v této době měl i soudní pravomoc a patřil k hradu Děvičky, které získal rod 

Lichtenštejnů. Podle urbáře z roku 1414 byla obec obestavěna a vstup do něj umožňovaly dvě brány. 1512 se v obci vybíralo koňské mýto. 

Rudolf II. v roce 1582 udělil obci právo konat v určitých dnech trhy a jarmarky. Tzv. výroční a dobytčí trhy se konaly ve středu před sv. 

Josefem, Janem Křtitelem, Bartolomějem a Alžbětou. Týdenní trhy byly každou středu. V 16. století zde existovala novokřtěnská obec v níž žili 

tzv. Habáni, kteří byli příslušníky protestantské sekty novokřtěnců a jejich kořeny sahali až do Švýcarska, zde měli osadu.  Habáni patřili mezi 

zámožné obyvatelstvo, provozovali řemesla, jako byli hrnčíři. Ti vytvářeli vyspělou keramiku zvanou habánská fajáns. Dále byli také pláteníky, 

obuvníky a majiteli rozlehlých vinic. Habáni zde vydrželi do roku 1622. 

Roku 1605 byl pro obec vydán obecní řád. Kardinál Dietrichštejn daroval obci roku 1617 pastvinu, aby zde mohli založit vinici. 5. srpna 1619 

se zde odehrála bitva mezi Dampierem s 8000 muži a 3900 Moravany. Moravané tehdy vyhráli.  

Selské nepokoje vypukly roku 1680, kdy měly za následek mohutné požáry. O sto let později shořela celá radnice. Strachotín posléze vyhořel 

celý. Než bylo místo zatopeno Novomlýnskými nádržemi, vyorávaly se pozůstatky lidských a koňských kostí. Přes Strachotín vedla okresní 

silnice z Hustopeče do Věstonic (dnešní Dolní Věstonice). Dominantou zde byla obecní hospoda a jednopatrová škola. 

V roce 1848 se obec  stala součástí soudního okresu Hustopeče. Předtím patřila k panství Mikulov. Do roku 1850 řídil obec rada a rychtář, 

který měl největší postavení v obci. Největšího počtu obyvatel dosáhlo městečko Strachotín v r. 1900, kdy zde bylo napočítáno 1049 obyvatel. 

Ve dvacátých letech byla obec velmi majetná, byla postavena radnice, vznikla tu mateřská škola a česká menšinová škola. Strachotín byl 

schopen několik let hospodařit bez obecních poplatků. V dubnu 1919 byla uskutečněna pozemková reforma, v jejímž důsledku byla odebrána 

půda německým vlastníkům velkých pozemků, kvůli sociální spravedlnosti byla prodána českým kupcům nebo padla do rukou státu. 

Pohraniční pásmo a celá obec byla roku 1938 obsazena nacistickými vojsky. Při každém průchodu armády byla obec zničena. Poslední 

demokraticky zvolené zastupitelstvo bylo v roce 1938. Roku 1945 byla obec osvobozena Rudou armádou a  opět  začala  patřit  pod okres 

Hustopeče. Během 2. světové války převládalo v obci spíše německé obyvatelstvo. Obec vznikla roku 1991 jako územní samosprávná 

jednotka. 

Roku 1793 se zde nacházelo 108 domů a 608 obyvatel. Roku 1836 zde bylo již 132 domů a 780 obyvatel (počet obyvatel je stejný jako dnes). 

Obec rostla a v roce 1900 čítala 202 domů a 1049 obyvatel, z nichž bylo 6 židů. 

V obci se nacházeli i tyto spolky: Mlékařské družstvo, Hasičský, Tělocvičný, Pěvecko-hudební spolek, Pojišťovací spolek pro dobytek a 

Raiffeissenova záložna. 

Počet obyvatel je nyní 798. Nadmořská výška 170 m. n. m. Katastrální výměra 14,19 km2 [zdroj: http://www.strachotin.cz/obec/historie.htm] 

Památky obce 

Farnost – Kostel sv. Oldřicha a Metoděje vznikl ve 13. století a patří k nejstarším gotickým kostelům na Břeclavsku. Upravován do nynější 

podoby byl od roku 1575 – 1872. Kolem kostela byl původně hřbitov, který byl přeložen k severnímu okraji obce. Socha patrona hasičů byla 

postavena roku 1829. Boží muka stojící před Strachotínem u cesty na Hustopeče. Hasičská zbrojnice byla vybudovaná roku 1928. Nachází 

se za kostelem. Budova radnice - dnešní obecní úřad byl postavený roku 1927. Vedle se nachází bývalá jednopatrová škola z roku 1862, 

dnes využívaná pro kadeřnictví, poštu, knihovnu a byty.  

Památníky – v obci se nachází 2 památníky. Na návsi památník obětem světových válek z roku 1959. Druhý je památník Velké Moravy z roku 

2002. 

Středověká brána je památka v soukromém vlastnictví a je neopravená. Pochází ze 14. století a sloužila ke vstupu do opevněné vsi 

[zdroj:http://www.strachotin.cz/obec/pamatky.htm]. 

Obr. B53 Stracho

Obr. B54 Stracho

hotín – rozbory 1, fotodokume

hotín – rozbory 2, fotodokume

mentace vesnice 

mentace nábřeží 
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Obr. B55 Strachotín – rozbory 3, stávající stav vesnice 

 

Obr. B56 Strachotín – rozbory 4, kostra veřejného prostoru 
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Obr. B57 Strachotín – rozbory 5, stávající stav funkce 

 

Obr. B58 Strachotín – rozbory 6, ohniska vesnice 
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Obr. B61 Strachotín – rozbor zástavby vesnice 1 (Schwarz plan) 

 

Obr. B62 Strachotín – rozbor zástavby vesnice 2 
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Návrh Strachotínského nábřeží 

K zajištění fungování přehrady a vesnice je nezbytně nutná spolupráce vodoprávního a stavebního úřadu, kdy se území vyčlení z klasického 

vodoprávního zákona a navrhne se jiný typ a účel této části hráze. Na základě tohoto bude moci být hráz přestavěna pro účely obydlení a 

možnosti vytvoření staveb na této hrázi. Půda bude nadále v majetku správy vodního díla a s majiteli staveb bude uzavřena smlouva o 

vzájemné spolupráci a využívání prostor, o zpřístupnění techniků pro údržby hráze atd. 

Nábřeží je zpevněný vyvýšený prostor podél vodního toku, sloužící jako pozemní komunikace. V historii plnila funkci ochrannou proti malé 

vodě a rozlévání vody do měst. Mohou přebírat funkce přístavů. Měla také velký význam pro hygienu města.  

Návrh sklepní uličky 

Vinné sklípky dobře spojují vinařský průmysl a cestovní ruch. Na základě tohoto byly kolem Novomlýnských nádrží vytipovaná místa, která by 

se vhodným způsobem implementovala do tohoto turistického klastru. Historie dokládá několikanásobně větší plochy vinohradů oproti 

současnosti. Z historických map byla vytipována místa, kde v minulosti vinice existovaly. Na těchto místech mohou vzniknout stavby pro 

vinařskou turistiku. Jedná se konkrétně o vinice za vesnicí Strachotín, kde by mohlo vzniknout velkovinařství (viz výše) na úpatí svahu lesa a 

vinohradů. Výhledy na pálavské vrchy, vodní hladinu či přírodní rezervaci byly důležitým kritériem při orientaci stavby a návaznosti na 

technický chod výroby.  

Další oblastí zásahu do krajiny je doplnění vinařské ulice ve Strachotíně, kdy vzniknou sklepy s nadzemními ubytovacími prostorami až do tří 

pater. Vinice u Šakvic pak budou spravované nově vzniklou kolonií vinných sklepů, které budou přisazené těsně za hráz vodního díla a 

vznikne tak promenádní ulice, z jedné strany otevřená na vodní plochu a vrchy Pálavy, z druhé potom na vinohrady a Šakvice. Viničním 

zásahem u vesnice Nové Mlýny vznikne sklepní ulice navazující na tradici opět s podkrovním ubytováním. Nachází se ve středu chatové 

oblasti pro individuální rekreaci. Vzniklo by tak centrum pro místní komunitu, kde by se lidé mohli setkávat v kvalitním prostředí a užívat si 

typických prvků jižní Moravy. 
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5.5 Revitalizace severního valu - návrh 

Hlavní myšlenkou návrhu revitalizace je odstranit pohledovou linii betonového valu a umožnit rekreaci na jeho koruně. Forma rehabilitace valu 

se projeví v různých variantách přístupu, pojednaných v praktické části projektu. Jednotlivé části valu budou rozděleny na určité segmenty, 

kdy budou vznikat obdobné části s novou myšlenkou naturalizace valu. Tato naturalizace je charakteristická od minimálních zásahů, coby 

zatravnění pohledové jižní části hráze, až po nákladnější úpravy v podobě návozu zeminy na vnitřní část hráze a vytvoření rekreačních ploch 

na straně vodní hladiny. 

Revitalizační plocha severní části sahá do vzdálenosti 300 m od hranice vody. Jedná se především o vytvoření lesního porostu navazujícího 

na luh Dyje, který odcloní nežádoucí pohledy na pole a industriální výstavby, zároveň tak bude sloužit jako účinný větrolam. Regulované 

koryto melioračního kanálu projde také revitalizací. Dojde ke zmeandrování toku, vytvoření přírodních jezírek a mokřadních biotopů, čímž se 

zvýší ekologická hodnota území.  

Záměrem vegetačních úprav je navázat na blízké lužní lesy. Druhové složení navrhovaných dřevinných výsadeb se blíží přirozené skladbě 

měkkého luhu s dominující Salix alba a Populus nigra doprovázené Populus alba, Salix fragilis a Sambusus nigra. Vegetaci mokřadů a 

doprovodnou vegetaci jezírek vytvoří především vysoké porosty Phragmites australis a Typha latifolia. Středně vysoké porosty Acorus 

calamus, Glyceria maxima, Sparganium erectum a Schoenoplectus Lacustris doplní nižší Equisetum fluviatile a další druhy typické pro biotop 

rákosin eutrofních stojatých vod [35]. Tyto druhy se díky vhodným stanovištním podmínkám budou přirozeně šířit z blízkých biotopů nivy Dyje.  

V místech vyčleněných pro krátkodobou rekreaci dřevinná výsadba ustoupí a uvolní místo pro výhledy do krajiny. Vzniknou zatravněné 

rekreační plochy s rozvolněnými skupinami stromů a lučními porosty navazujícími na vytvořené přírodní biotopy. Vstup do mokřadů a lesa 

bude umožněn povalovými chodníčky (dřevěný chodník), které časem poskytnou procházky hodnotným přírodním biokoridorem. Mokřadní les 

tak bude tvořit filtr mezi ornou půdou, která permanentně znečišťuje vodní plochu a spolu s naturalizací střední novomlýnské nádrže tak 

podpoří prostor pro větší pročištění dolní nádrže.  

Problematika sinic 

V podmínkách ČR je proces eutrofizace podmíněn výhradně přebytkem fosforu ve vodě, zejména jeho rozpuštěných forem, a to především v 

období vhodném pro rozvoj řas a vodních květů sinic. Eutrofizaci v nádržích je možné řídit prostřednictvím opatření, která jsou schopna 

ovlivňovat živinový režim nádrže, a tím také produkci biomasy fytoplanktonu či vodních makrofyt a její využití v potravních řetězcích vodního 

ekosystému.  

Ideálním řešením je zabránit erozním a transportním procesům na zemědělské půdě. Toto řešení je však v praxi ne zcela splnitelné, neboť 

eroze jako taková je jevem přirozeným a není možno ji zcela eliminovat [36, s.40]. 

Agrotechnická opatření zahrnují: Setí/sázení po vrstevnici, ochranné obdělávání (bezorebné setí/sázení, setí/sázení do mulče, setí sázení 

do mělké podmítky, setí/sázení do ochranné plodiny), hrázkování a důlkování [36, s.41,42]. 

Cílem opatření zabraňujících vniknutí erozního fosforu do vodních útvarů není přímo eliminace erozních a transportních procesů na 

zemědělském pozemku, ale zabránění vniku erozních produktů do hydrografické sítě, případně efektivní zachycování sedimentu přímo v 

hydrografické síti před vstupem do ohrožených vodních útvarů – vodních nádrží. Efektivními typy opatření jsou především: 

a) retenční travní pásy podél vodních toků a nádrží - jedná se o souvislé travní pásy podél vodních toků o šířce, která bude dostatečná 

pro zachycení neseného sedimentu, 

b) mokřadní pásy podél vodních toků - jsou využitelné především v plochých, neobdělávaných nivách, kde buď není upravená páteřní 

vodoteč, nebo je tato revitalizována významným snížením kapacity koryta. Principem je vytvoření plochých zamokřených pásů na obou 

březích toku, které zachytí jak jemnozrnný sediment, tak i živiny přicházející spolu s povrchovým odtokem. Pásy není nutné příliš 

udržovat [36, s.44,45]. 
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5.6 Východní pobřeží Novomlýnské nádrže - návrh 

Prostor východního pobřeží nabízí možnost využití pro krátkodobou rekreaci v osadě ve spojení s vodní hladinou a přirozeným sestupem 

k vodní hladině. Stávající stav však ukazuje, že dobrý záměr obydlení tohoto prostoru a umožnění zde krátkodobé rekreace nebyl patřičně 

zregulován. Vznikly zde místa, která nedisponují kvalitními prostory pro obývání této oblasti a stavby, které zde stojí, jsou nevyhovujícího 

charakteru. Ve většině případů se nejedná ani o stavby. Oblast je poseta karavany a maringotkami opláštěnými levnými přístřešky.  

Přístup návrhu spočívá v umožnění nejen krátkodobé a víkendové, ale i dlouhodobé rekreace v této části se zanesením regulativů a prvků, 

které posílí tuto oblast. Jsou vyčleněny plochy, kde dojde k dolesnění míst a vzniknou tak ukryté prostory (pohledem z Pálavských vrchů), kde 

se budou moci provádět zástavby kryté v lese. Některé oblasti jsou navrženy jako pohledové, kde bude prostor pro vznik salety a centrální 

části oblasti s pobytovým molem a kvalitními přístupy k vodní hladině s dobrým hygienickým zázemím a občanskou vybaveností pro rekreaci. 

Vznikne tak jednotící bod oblastí kdy na jihu a severu bude zastavění řídnout až k přechodu v přírodní charakter bez osídlení. Vstupní část 

z vesnice Nové mlýny bude uvedena uličkou vinných sklípků, které budou nově navrženy pro oblast, kde v historii fungovaly rozsáhlé viniční 

tratě, charakteristické pro tento kraj. Dojde tak k obnovení původního rázu krajiny.  

Stávající stav severního vstupu do oblasti je uveden soustavou panelů sluneční elektrárny, která po dovršení své životnosti bude odstraněna a 

může na této ploše vzniknout zalesnění pro podpoření přírodního charakteru a pohledové distance východního břehu od vesnice Šakvice. 

Stávající stav chatkových osad bude potřeba také pročistit. Jsou navrženy oblasti, kde se bude moci odehrávat tato „neřízená oblast výstavby 

chatkové architektury“, která ale bude schována v pásu zeleni a z východních a západních částí bude kryta lesem. Ostatní částečně 

exponované záležitosti architektury budou regulovány ojedinělými přístupy. Varianty zástavby ve vztahu k vodní ploše a břehu vychází opět 

z myšlenky částečného krytí jednotlivých staveb ve stávajících stromech s podpořením výsadby dalších, tam kde nebude propuštěna 

individuální krátkodobá rekreace. Centrální zóna oblasti pak bude lemována dřevěnou promenádou s pobytovými plochami u vodní plochy. 

Charakter chování oblasti nábřeží vychází z inspirace Telavivské dřevěné promenády.  

 

Obr. B63 Variace přístupů osídlení východního pobřeží ve vztahu ke krajině 
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Obr. B64 Variantní bydlení na vodní hladině - převzato z před-diplomového projektu 

 

Obr. B65 Variantní bydlení nad vodní hladinou - převzato z před-diplomového projektu 
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6. Závěr 

Ve své práci jsem se snažil navrhnout možný nový pohled na fungování rekreační oblasti v areálu Novomlýnských nádrží. Principem návrhu je 

spojení již existující rekreace Horní nádrže u Pasohlávek a Lednicko-valtického areálu přes Dolní Novomlýnskou nádrž konkrétními návrhy - 

propojení vesnice Strachotín s vodní plochou, které tak zpřístupňují nevyužité vodní benefity, doplnění historických struktur vesnice Dolní 

Věstonice s podporou centralizace obce, zpřístupnění severního valu pro krátkodobou a dlouhodobou rekreaci u vody skrz jeho naturalizaci a 

ve východní části vodní plochy navržení možnosti pro využití víkendové rekreace v oblasti. Turistický klastr Jižní Moravy v oblasti Podpálaví 

navazuje na síť stávající turistických center. Doplňuje oblast o nové prvky, čímž zvyšuje atraktivnost prostředí v rekreačním využití. Záměrem 

bylo zvýšení rekreačního potenciálu a udržitelnosti života v této turisticky atraktivní lokalitě. I přes veškeré navržené úpravy v krajině se 

snažím zachovat přírodní krajinný ráz po vzoru Lichtenštejnů a jejich Lednicko-Valtické kompozice staveb. Zvýšený cestovní ruch v této 

oblasti by mohl mít i devastující důsledky na krajinu, věříme však, že jsme uchopili problematiku s podpořením myšlenky měkkého turismu 

(ochranou hodnotných území jak z hlediska urbanistického, architektonického, tak kulturně – sociálního). 
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