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 ► 1895 - Vinné sklepy v Mařaticích; foto asi roku 1895, SM ič. 
38286

 ► 1968 - evidenční list nemovité kulturní památky (Jaroslav 
Vajdiš)

 ► 1975 - popis a fotodokumentace (Jaroslav Vajdiš) - Mařatice 
Vinohrady, Návrh regenerace a dostavby, technická zpráva, 
SURPMO

 ► 1994 - SHP Mařatice (J. Syrový, Z. Syrová)

Mařatice (UH), Dolní hora, Vinohradská čp.260: Barokní vinohradní nadsklepní dům dato-
vaný na vstupním portále sklepa letopočtem 1739.



 ► 1220: první zmínka (součást velehradského újezdu)

 ► 1355: kamenolom (spor města Hradiště s klášterem); 1367: spor o pastviny mezi 
Mařatickými a Kunovickými

 ► 1409: zastavil klášter ve vsi na 20 let dvůr, dva lány a chalupu hradišťskému 
měšťanu Velovi; 1467: ves zastavena na 16 let městu; ... 1494: rozhodnutím krále 
Vladislava klášter, i když ves vyplatí, smí ji podruhé zastavit pouze městu... 

 ► 1447: hradištští měšťané drželi ve vsi vinohrady; 1514: klášter povoluje 
hradišťským obyvatelům odkupovat pole na Bílé hoře na zakládání vinohradů

 ► 1530: ves přešla do majetku města

 ► 1612: stavba kostela a fary (Václav Kulíšek z Moravičan (městský písař, purkmistr, 
od. r. 1614 farář v Mařaticích posléze též v Hradišti)

 ► 1671: podle lánového rejstříku bylo v obci 1671 11 lánů a 6 2/4 achtlů a 47 
osídlených domů, podle sociální skladby 2 celoláníci, 10 tříčtvrtěláníků, 3 půlláníci, 14 
zahradníků s poli a 10 podruhů; vinic bylo 146 achtlů; vedle toho zde bylo 945 měřic 
polí, z nichž žádné nebylo pusté; ve vsi byli zakoupeni 4 měšťané; město tu drželo 
poplužní dvůr o rozloze 141 měřic polí; z luk se získávalo 140 fůr sena a 60 fůr otavy; 
dvůr byl původně majetkem děkana Kulíška.



 ► 1678: v urbáři z roku 1678 se připomíná: “... na těch gruntech mařatských leží 
jednak hora vinohradní, v kterýchž na větším díle páni měšťané z města Hradiště své 
vinohrady zakoupené mají a desátek ani zemního povinni nejsou.”; víno z městského 
statku (kromě Mařatic Staré Město, Jarošov, Kněžpole, Včelary, Javorovec, Mistřice, 
Popovice, Podolí) se uskladňovalo v městském sklepě v Mařaticích; rovněž 
hradišťská fara a jezuité zde měly vinohrady a sklepy; názvy tratí Nad a Pod šibenicí 
připomínají, že u Mařatic stála šibenice

 ► 1679: jezuita Václav mračný vypracoval plány, podle nichž se položilo potrubí, 
kterým se dostávala voda z Mařatských hor do městských kašen

 ► 1680: mor; z vděčnosti za odvrácení moru postavena kaple sv. Rocha (dokončena 
1687); 1715: na paměť dalšího moru pod kopcem sv. Rocha socha sv. Rozálie

 ► 1770-71: první číslování

 ► 1785: zahájena raabizace na statcích královského města Uherského Hradiště; dvůr 
v Mařaticích rozparcelován a rozdělen mezi držitele městských vinohradů

 ► 1787: pozrušení hradišťského hřbitova nový hřbitov v Mařaticích

 ► 1795: triviální škola (1922 rozšířena na pětitřídní)

 ► 1827: stabilní katastr





„....leží na nepatrné vyvýšenině, která vybíhá na západ 
do údolí a čtvrt hodiny od levého břehu Moravy. Území katastru 
tvoří téměř stejnoměrný a mírný sklon od západu k východu, 
který je přerušen několika pahorky a údolími. Podnebí je veskrz 
mírné a na návrších zdravé. Obec tvoří jedinou souvislou ulici, 
lemovanou po obou stranách domy. Za domy jsou všude zahrady, 
které tvoří girlandy a dodávají obci malebný vzhled. Na sever a 
severovýchod proti Jarošovu je vyvýšenina, na východ a jih proti 
Derfl i je svah. Od Mařatic až k jmenovaným obcím se táhnou 
pole. Na západ proti Starému Městu a Hradišti, kde řeka Morava 
tvoří hranici katastru, jsou louky a pastviny, pole a štěpnice. Od 
jarošovské hranice, kde se návrší sklánějí do údolí, jsou souvislé 
vinice a vinohrady střídající se s polnostmi. Vrchností je město 
Hradiště, obec je připojena k Derfl i, má však fi liální kostel Nane-
bevzetí Panny Marie a tři oltáře; v kostelíku slouží každou neděli 
bohoslužby duchovní z Hradiště. Škola je v místě. Na vyšším 
návrší k severu byla podle slibu hradištských měšťanů za moru v 
roce 1680 vystavěna kaple sv.Rocha, která byla zrušena. Používá 
se jí jako prachárny pro vojenskou posádku v Hradišti. Odtud je 
nádherný rozhled po celém údolí Moravy od Napajedel až na 
uherské hranice. Filiální kostel, k němuž se konají každoroční 
pouti, byl založen děkanem Václavem Kulíškem s povolením cí-
saře Matyáše. Na hřbitově, který je kolem kostelíka, pohřbívají se i 
měšťané z Hradiště, poněvadž v Hradišti nemohou být pohřbíváni 
pro spodní vodu. Budiž ještě poznamenáno, že v mařatických 
vinohradech mají hradištští měšťané mnoho letohrádků, v nichž 
prožívají léto, a že v roce 1780 tu byl zrušen dvůr a rozdělen mezi 
devět usedlíků. V roce 1772 požár zničil polovinu obce.

Podle sčítání v roce 1843 obývalo Mařatice 328 mužů a 
385 žen, celkem 713 obyvatel v 116 domech a v 178 bytových 
stranách. Z nich se zabývalo 35 zemědělstvím, 10 řemeslem, 64 
zemědělstvím a řemeslem a 63 nádenictvím. Obyvatelé se živili 
moučnými a mléčnými jídly, zeleninou, řepou, hrachem, čočkou, 
prosem a brambory. O svátcích si kupovali hovězí, skopové nebo 
vepřové maso; pili vodu, něco piva a kořalku. Ve větších usedlos-
tech byl pacholek nebo děvečka.

V obci je 90 koní, 169 krav, 84 telata a 120 kusů vepřového. 
Koně jsou malí, krávy prostřední velikosti, německé rasy, pasou se 
na pastvinách nebo se krmí senem, jetelem, směskou a slámou. 
Jen koně, kterých se užívá k tažné práci, dostanou na přilepšenou 
něco ovsa. Krávy poskytují mlíko a máslo, telat se užívá k chovu 
nebo na prodej. Vepřový dobytek je německé rasy, pase se nebo 
živí odpadky, pozadkem, šrotem a brambory. Poskytuje maso a 
sádlo nebo se ponechává na chov. Chová se hojně husí, jejichž 
peří se používá doma. Sedlák mívá čtyři koně, tři krávy, dvě telata, 
dvě ovce a dvě prasata.

Na severovýchodní hranici obce teče řeka Morava, která 
škodí častými záplavami loukám, pastvinám i štěpnicím. Teče od 
východu k západu na území města Hradiště. Loví se v ní štiky, 
kapři, bělice, parmy a sumci.

Územím obce vede od západu k severovýchodu uherská 
komerční silnice.

Bílovická silnice není dobře a úplně vystavěna a o její opra-
vy pečuje obec. S okolními obcemi jsou Mařatice spojeny pouze 
polními a spojovacími cestami.

 ► 1843: vceňovací operát



Vesničané prodávají přebytky své produkce na týdenních 
trzích v Hradišti.

V katastru je obdělávané půdy:

480 jiter 136 sáhů polí - 854 parcely

73 jitra 966 sáhů luk - 204 parcely

23 jitra 608 sáhů zahrad - 87 parcel

21 jitro 52 sáhy vinohradů - 56 parcel

125 jiter 299 sáhů pastvin = 72 parcely

7 jiter 1195 sáhů štěpnic s poli - 123 parcely

20 jiter 233 sáhy štěpnic s loukami - 347 parcely

104 jitra 208 sáhů střídavých vinic - 281 parcela

855 jiter 497 sáhů - 2006 parcel

80 jiter 435 sáhů stavební plochy - 234 parcel

92 sáhy nezdaněné půdy - 1 parcela

7 jiter 304 sáhy pustin - 4 parcely

31 jitro 1489 sáhů silnic a cest - 22 parcely

11 jiter 1126 sáhů řek a potoků - 3 parcely

914 jitra 743 sáhy - 2270 parcel

Z toho dominikál činí 88 jiter 966 sáhů, rustikál 825 jiter 
1377 sáhů.

Jako hlavní produkty se na polích pěstuje pšenice, žito, 
ječmen, oves, hrách, čočka, brambory, konopí, konopné semeno 
a směska a jako vedlejší kukuřice, zelí, proso, vikev a jetel.

Vinice dávají bílé víno muškátové, ryzlink a lamport a jako 
vedlejší produkt ovoce a stejně jako v zahradách kukuřici, fazole 
a brambory. Smíšené vinohrady jsou zakládány na 25 let. Ve vsi 
vlastní pozemky měšťané z Hradiště. Racionálně zde hospodaří 
a dávají tak dobrý příklad venkovanům při obhospodařování půd. 
Pastviny, louky i štěpnice trpí záplavami řeky Moravy. Kromě toho 
trpí hospodářství přemírou naturálních robot a oprav silnic.

Hospodářské produkty jsou dobré kvality, seno je znečiš-
ťováno náplavami a také ovoce trpí záplavami. Prodává se něco 
pšenice, vína a ovoce. Odběratelem je město Uherské Hradiště, 
kde se platí dobré ceny. Lepší ovoce a vína se prodávají do Olo-
mouce a do Lipníka, avšak mnoho vína se prodává v místním 
výčepu. Všechny rostlinné produkty jsou kvalitní, pouze seno má 
vlivem záplav horší kvalitu. Také ovoce vlivem zátop v nížinách 
je méně kvalitní.

V obci je 20 půllánů (po 12 až 13 jitrech), 5 čtvrtníků (po 
šesti až sedmi jitrech), 21 podsedků (po 1 jitru), 67 domkářů se 
zahrádkami, škola, kostel, obecní kovárna, obecní hostinec. De-
sátek náleží faráři v Hradišti.

Domy jsou přízemní z dusané hlíny a nepálených cihel, každý 
má světnici, komoru, kuchyň, stáje a stodolu ve dvoře. Ponejvíce 
jsou kryty slámou. Stavební stav obce je průměrný. Osm budov 
je pojištěno proti požáru u brněnské a pět u vídeňské pojišťovny.
Průmysl zde není.“



 ► 1830: Konradin Kreuzer dokončoval v Braunově sklepě operu Noc v Grenadě

 ► 1880-1890: vinice napadeny révokazem; mařatické boudy a sklepy sloužily dále 
jako místo nedělních výletů, odpočinku i rozptýlení

 ► 1892: Joža Uprka vytvořil nástěnnou olejomalbu v lisovně Josefa Štancla čp. 367, 
nazvanou Jaro

 ► 1892: cihelna a továrna na kamna J.Štancla (kde se od dvacátých let 20.století 
začala provozovat i výroba fajánsí); od roku 1873 Hrčkova a Neugebauerova továrna 
na kočáry a vozy / zanikla v roce 1935; v roce 1935 O. Machálek vybudoval ve vesnici 
továrnu na ovocné a zeleninové konzervy

 ► 1918: zpráva o vyhlášení samostatného československého státu, doručená na 
nádraží v Uherském Hradišti telegrafi cky 28.října večer, byla následně doručena 
starostovi Františku Benešovi přímo do jeho vinného sklepa v Mařaticích, kde 
besedoval s přáteli

 ► 1943: Derfl e, Mařatice a Staré Město sloučeny s Uherským Hradištěm



Vinné sklepy v Mařaticích; foto asi roku 1895, SM ič. 38286



Braunův sklep U Andělů v mařatských vinohradech; foto J. Dudešek roku ?; SM ič. 03339



Soví hora kolem r. 1922, fotoarchiv NPÚ, foto K. Svoboda



Mařatice - búda ve vinohrdech; 8,4 x 14,1 cm, barevná, vydal A. Kiesswetter, UH, cyklus Umělecké dopis-
nice z UH, č. 60, nedat. (20. léta); malíř Vlk: Búda ve vinohradech; SM ič. H7066



Mařatice - vinná búda - reprodukce obrazu St. Lolka; 9 x 14 cm, barevná pohlednice, vydal A. Kieswe-
tter, UH, v rámci cyklu Lolkovy umělecké dopisnice, nedat., 20. léta; St. Lolek: Partie z vinohradů; SM ič. 
H7064 (? čp.399)



Slovácký dům se žudrem v Mařaticích; Hugo Charlemont (před 1902); Die österreichisch-ungarische Mo-
narchie in Wort und Bild, Wien 1886-1902, dílu „Mähren und Schlesien“



Náves se žudry v Mařaticích; foto J. Klvaňa (před 1918)



Malované žudro domu v Mařaticích; D.S.Jurkovič: Práce lidu našeho // L. Niederle: Moravské Slovensko - 
foto J.Klvaňa (před 1905/1918)



Mařatické vinohrady Vinohrady, Návrh regenerace a dostavby, SÚRPMO Praha, 1975, fotodokumentace 
Jaroslav Vajdiš // Dolní hora čp. 247 (dnes Vinárna U lisu)



Mařatické vinohrady . porovnání 192? - 1975 - 1994 - 2012



Materiály a konstrukce: drážková kce, nabíjení. nepálená cihla, pálená cihla



Stavební fond: klasicistní objekty ve vsi - čp. 101, 167, 182



Barokní a klasicitní sklepy a vinohradní domy v Dolní a Dlouhé hoře (čp. 260 s datováním 1739 a čp. 368 
1740)



Klasicisismus - 19. století: Dolní hora čp.244 (tzv. Braunův sklep), 247 (vinárna U lisu); dtto vernakulární: 
čp. 380, 381, 384



Svérázový dekor a neovernakulární prvky (žudra...): čp. 254. 383. 393 // Práce hradišškých architektů 
a stavitelů: vinohradní dům dr. Daňka z roku 1900 od Dominika Feye, letní domek dr. Seiferta  čp. 408 
od Antonína Šupky, vinohradní domek hradišťského starosty Beneše z roku 1912 od Aloise Cvacha 



Práce hradišťských architektů a stavitelů: dům lékárníka Štancla čp. 368 z roku 1939 od stavi-
tele K. Jedličky;; obytná budova ve Štanclově cihelně od Dominika Feye - čp. 216 z roku 1932



Ladislav Rutte, 1893 - 1967

Jeden z generace českých a slovenských etnografů, který mezi oběma válkami dotvářel strukturu příznivou pro rozvoj a zpopu-
larizování etnografi e a folkloristiky jako národní vědy. Přesto, že byl rodák z Prahy, dokázal splynout se Slováckem a jeho rázovitou 
lidovou kulturou tak, jakoby na Slovácku patřil odjakživa.

Od roku 1920 se usadil v Uherském Hradišti, po r. 1936 působil i ve Zlíně. Jeden ze zakladatelů krůžkařského hnutí, obdivo-
vatel a sběratel lidového umění, publicista. Usiloval o začlenění prvků lidové kultury do soudobého životního stylu. Své rozsáhlé 
sbírky lidového umění soustředil do mařatické chalupy postavené ve slováckém stylu. Oženil se s Hlučankou Antonií Mitáčkovou a 
je v Hluku také pohřben.

Zásluhou dr. Rutteho vzniká rovněž po r. 1945 Bartošova muzejní společnost, jejímž hlavním cílem bylo uskutečnění Rutteho 
impozantního projektu valašsko, slovácko, hanáckého skanzenu. Přesto, že byl pro tento velkoryse koncipovaný projekt získán již 
pozemek a vytvořeny příznivé podmínky v řadě význačných institucí, k výstavě skanzenu v pěkném místě Zlína v údolí pod Hradis-
kem - nedošlo. Projekt skanzenu považoval Rutte za své životní dílo, trpce nesl nepřízeň osudu s níž se v tomto směru setkal a do 
poslední chvíle svého života doufal, že se realizace jednou přece dočká.



Slovácká chalupa dr. Ladislava Rutteho






