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* LOKALITY VINOHRADNICKÝCH STAVEB: Kulturně-historické regiony (vyznačeny barevnou plochou) * Vinařské oblasti a podob-
lasti* (vyznačeny barevně v bodech lokalit)

* MATUSZKOVÁ, Jitka a Věra KOVÁŘŮ. Vinohradnické stavby na Moravě. Brno: ERA Group, 2004. * GROMBÍŘ, Jan a Jakub GROMBÍŘ. 
Průvodce sklepními uličkami jižní Moravy: za tajemstvím vinných sklepů po Moravských vinařských stezkách. Brno: Nadace Partnerství, [2007].



* Horenské a viniční řády – ilustrace z horenské knihy Uherského Brodu (1582-1618) * Ilustrace z Orbis pictus (1685) * 

* SOkA Uherské Hradiště, Archiv města Uherský Brod * KOMENSKÝ, KOMENSKÝ, Jan Amos. Orbis sensualium pictus quadrilinguis: hoc ešt 
Omnium fundamentalium, in mundo rerum, et in vita actionum, Pictura & Nomenclatura latina, germanica, hungarica et bohemica : Titulorum juxta 
atq; Vocabulorum indice...



* Komenského mapa Moravy z roku 1680 a její výřez z okolí Brna.



VINOHRADNICKÉ STAVBY POHLCENÉ MĚSTEM: Staré Brno (Alt-Brünn), město / Städte Brno (Brünn) – ulice / bývalá městská čtvrť 
Hlinky (Lehmgestette /Lehmstätte) / viniční tratě pod Žlutým kopcem (Gelbe Berg)*

* V prezentaci použité originály a císařské povinné otisky map stabilního katastru (Franziszeischer Kataster) z let 1824-1828: Archiválie Ústřed-
ního archivu zeměměřičství a katastru, www.cuzk.cz.



VINOHRADNICKÉ STAVBY POHLCENÉ MĚSTEM: Sady, do r. 1952 Derfl e (Dörfel), okres / Bezirk Uherské Hradiště (Ungarisch Hra-
disch): Rekonstrukce rozvinutého pohledu na řadu vinných búd (Otakar Máčel)* * Porovnání stavu na mapách 1828-2018 
* Archiv NPÚ ÚOP Brno (publikováno v MÁČEL, Otakar a Jaroslav VAJDIŠ. Slovácko: architektonický vývoj vesnice. Praha: Nakladatelství 
československých výtvarných umělců, 1958. Česká architektura. Velká řada.)



MĚŠŤANÉ A SEDLÁCI: Mařatice (Marzatitz), okres / Bezirk Uherské Hradiště (Ungarisch Hra-
disch): Sklepy a lisovny ve vsi, sklepy a lisovny / lusthauzy hradišťských měšťanů v Dolní 
a Dlouhé hoře, sklepy mařatických v Prostřední a Soví hoře * útočiště v nejistých dobách, 
později výletiště * hradištský starosta Beneš přijal v roce 1918 oznámení o vzniku Česko-
slovenské republiky ve svém sklepě v Mařaticích * nejstarší snímky pro Národopisnou vý-
stavu 1895, na níž byla exponátem i Slovácká búda od hradištského stavitele Schaniaka



* Mařatice (Marzatitz), okres / Bezirk Uherské Hradiště (Ungarisch Hradisch): - vinné búdy z dusané / nabíjené hlíny v Soví 
Hoře - proměny od počátku 20. století do r. 2012 



VZNIK VSI Z VINOHRADNÍCH STAVEB: Starý Poddvorov (Altpodworau / Alt Potworow), okres / Bezirk Hodonín (Göding): ves 
vznikla z vinných búd a lisoven na obnovených vinohradech městečka zaniklého za třicetileté války (jako samostatná obec 
uváděna r. 1704) * dům čp. 176 vzniklý přestavbou sklepa (zaměření J. Vajdiš)



LOKALIZACE VINOHRADNICKÝCH STAVEB V OBCI: Šatov (Schattau), okres / Bezirk Znojmo (Znaim): sklepy a lisovny v usedlostech, 
na severním a jižním humně, v bývalém hliníku na severovýchodním okraji obce a v krátkých dvou uličkách na jihovýchod-
ním okraji obce



* Šatov (Schattau), okres / Bezirk Znojmo (Znaim): památková zóna – rozsah zóny a chráněné objekty v mapové aplikaci 
geoportálu památkové péče https://geoportal.npu.cz * mapová příloha vyhláška MK č. 249/1995 Sb. ze dne 22.9.1995 
o prohlášení území historických jader vybraných obcí a jejich částí za památkové zóny // zóna zahrnuje vinohradnické 
stavby v historickém jádru městyse a na jeho severním humně; stavby na jižním humně zanikly po r. 1945



* Šatov (Schattau), okres / Bezirk Znojmo (Znaim): Lisovny z 18.století s patrnými technologickými vrstvami, osekaným 
povrchem stěn a zaoblením nároží * stav 1995 / 2006; Šatov, okr. Znojmo * granulometrie odebraných vzorků (Jan Kříž)



VINOHRADNICKÉ STAVBY V USEDLOS-
TECH A NA HUMNĚ: Pavlov (Pollau), 
okres / Bezirk Břeclav (Lunden-
burg): od 17. stol. sklepy a lisovny 
v dnešní ulici České*, Na cimbu-
ří a Vinařské * nadsklepní domy 
(preshauzníci, domkáři bydlící v li-
sovnách, uvedeni v tereziánském 
katastru 1754) * lisovna, kterou 
si zde zakoupil Otakar Máčel, je 
dnes národní kulturní památkou

* Archiv NPÚ ÚOP v Brně – Sbírka: 
Stará fototéka Památkového úřadu Brno 
(1928-1950)



* Pavlov (Pollau), okres / Bezirk Břeclav (Lundenburg) * památková rezervace – rozsah rezervace, jejího ochranného 
pásma a chráněné objekty v mapové aplikaci geoportálu památkové péče https://geoportal.npu.cz * mapová příloha naří-
zení vlády č. 127/1995 Sb. ze dne 24.5.1995 o prohlášení území ucelených částí vybraných měst a obcí s dochovanými 
soubory lidové architektury za památkové rezervace 



SKLEPY V NÁVSI: Boršov (Borschau), okres / Bezirk Kyjov (Gaya)* 

* Foto V Havlíčková kolem r. 1900 (Sb. Národopisného muzea) * WIRTH, Zdeněk, Antonín MATĚJČEK a Ladislav LÁBEK. Umění českoslo-
venského lidu: 192 reprodukce typických staveb, řezeb, maleb, prací uměleckého řemesla a kroje lidového v Československu od 17. do konce 19. 
století. Praha: Vesmír, 1928



SKLEPY V HLINÍKU: Křepice (Krepitz / Kreppitz), okres / Bezirk Břeclav (Lundenburg) * lokalizace na okraji vsi / viniční tratě 
jižně od vsi * sklepy hlouběné ve stěnách bývalého hliníku



SKLEPY / PLŽE V HLINÍKU: Petrov (Petrau), okres / Bezirk Hodonín (Göding) – lokalita Plže * Hliník na mapě 2. vojenského 
mapování a císařském otisku mapy stabilního katastru vsi Petrov z roku 1824 * Vinné sklepy v Plžích*

* R. 1568 „Tobiáš Hoblavý zanechává sirotku jeden Plž v hliníku za 20zl....“ (Petrovský urbář z konce 16. století)



* Petrov (Petrau), okres / Bezirk Hodonín (Göding) – lokalita Plže * Celkový pohled na příjezdu od vsi (porovnání archiv-
ních snímků* se stávajícím stavem)

* Archiv NPÚ ÚOP v Brně – Sbírka: Stará fototéka Památkového úřadu Brno (1928-1950) – Metainformační systém (MIS) https://iispp.npu.cz/
mis_public



* Petrov (Petrau), okres / Bezirk Hodonín (Göding) – lokalita Plže * za-
měření sklepů z hlavní sklepní uličky (J. Vajdiš) * archivní snímky sklepů 
v hliníku a sklepní uličky ze staré fototéky památkového úřadu Brno 
před r. 1950 (malovaný dekor – vliv folklorismu)



* Petrov (Petrau), okres / Bezirk Hodonín (Göding) – lokalita Plže * památková rezervace – rozsah rezervace, jejího 
ochranného pásma a chráněné objekty v mapové aplikaci geoportálu památkové péče https://geoportal.npu.cz * mapová 
příloha výnosu MK ČSR čj. 14.442/83-VI/1 ze dne 15.9.1983 o prohlášení souboru vinných sklepů Plže v obci Petrov za 
památkovou rezervaci / nejstarší vesnická památková rezervace v ČR



VINOHRADNICKÉ STAVBY NA HUMNĚ A POD VINOHRADY: Blatnice pod Svatým Antonínkem, dříve také Velká nebo Hrubá Blatnice 
(Gross Blatnitz), okres / Bezirk Hodonín (Göding) * Řada vinných búd pod Starou horou * vinné búdy při východní záhu-
menní cestě 



* Blatnice pod Svatým Antonínkem (Gross Blatnitz), okres / Bezirk Hodonín (Göding) * památková rezervace – rozsah 
rezervace, jejího ochranného pásma a chráněné objekty v mapové aplikaci geoportálu památkové péče https://geoportal.
npu.cz * mapová příloha nařízení vlády č. 127/1995 Sb. ze dne 24.5.1995 o prohlášení území ucelených částí vybraných 
měst a obcí s dochovanými soubory lidové architektury za památkové rezervace 



VINOHRADNICKÉ STAVBY POD VINOHRADY: Veletiny (Welletein), okres / Bezirk Uherské Hradiště (Ungarisch Hradisch) * Řada 
vinných búd pod Starou horou * Jednu z búd s obnovenou doškovou krytinou je možno navštívit v rámci každoročně po-
řádané akce Víkend otevřených památkových domků na Slovácku



* Veletiny (Welletein), okres / Bezirk Uherské Hradiště (Ungarisch Hradisch): Dokumentace jedné z búd z tzv. Kurialova 
archivu*

* KURIAL, Antonín a Věra KOVÁŘŮ. Katalog lidové architektury. Část 5., Okres Uherské Hradiště. Brno: Krajské středisko státní památkové 
péče a ochrany přírody, 1986. Vlastivědná knihovna moravská.



* Veletiny (Welletein), okres / Bezirk Uherské Hradiště (Ungarisch Hradisch) * památková rezervace – rozsah rezervace 
a chráněné objekty v mapové aplikaci geoportálu památkové péče https://geoportal.npu.cz * mapová příloha nařízení vlá-
dy č. 127/1995 Sb. ze dne 24.5.1995 o prohlášení území ucelených částí vybraných měst a obcí s dochovanými soubory 
lidové architektury za památkové rezervace 



VINOHRADNICKÉ STAVBY POD VINOHRADY: Vlčnov (Wiltschnau), okres / Bezirk Uherské Hradiště (Ungarisch Hradisch) * Řada 
vinných búd ve Staré Hoře a Kojinách * Několik búd s rámovou konstrukcí obnaženou při rekonstruci.



* Vlčnov (Wiltschnau), okres / Bezirk Uherské Hradiště (Ungarisch Hradisch) * památková rezervace – rozsah rezervace a 
chráněné objekty v mapové aplikaci geoportálu památkové péče https://geoportal.npu.cz * mapová příloha nařízení vlády 
č. 127/1995 Sb. ze dne 24.5.1995 o prohlášení území ucelených částí vybraných měst a obcí s dochovanými soubory 
lidové architektury za památkové rezervace 



MIZEJÍCÍ VINOHRADNICKÉ STAVBY A LOKALITY: Hradčovice (Hradschowitz / Ra-
dischowitz), okres / Bezirk Uherské Hradiště (Ungarisch Hradisch) – lo-
kalita / viniční trať Maršovice * rozpadající se poslední búda * pouze kříž 
pod Losky z roku 1901 renovován v roce 2013 



MIZEJÍCÍ VINOHRADNICKÉ STAVBY A LOKALITY: Míšovice (Nispitz), okres / Bezirk Znojmo (Znaim) – lisovny na humně * konstrukce 
z nepálených cihel, vrstvené hlíny / válků, obklady z pálených cihel...



MIZEJÍCÍ VINOHRADNICKÉ STAVBY A LOKALITY: Těšov (Tieschov), okres / Bezirk Uherské Hradiště (Ungarisch Hradisch) – búdy 
v Hoře * konstrukce rámové, roubené a z hlíny dusané (nabíjené) do bednění...



MIZEJÍCÍ VINOHRADNICKÉ STAVBY A LOKALITY: Svätý Peter / Dolný Peter (Komáromszentpéter), okres / Bezirk Komárno (Komá-
rom), Slovensko – hajlochy * archaické konstrukce z vrstvené / nakládané hlíny, pletené štíty, nůžková konstrukce krovu 
se sochou...



PROMĚNA VINOHRADNICKÝCH STAVEB ALOKALIT V ČASE: Prušánky (Pruschanek), okres / Bezirk Hodonín (Göding) – lokalita Ne-
chory – stav v r. 1955 (dokumentace Otakara Máčela a Jaroslava Vajdiše)* 

* Archiv NPÚ ÚOP Brno a Etnografi ckého ústavu Moravského zemského muzeav Brně (publikováno v MÁČEL, Otakar a Jaroslav VAJDIŠ. 
Slovácko: architektonický vývoj vesnice. Praha: Nakladatelství československých výtvarných umělců, 1958. Česká architektura. Velká řada.)



* Prušánky (Pruscha-
nek), okres / Bezirk 
Hodonín (Göding) – 
lokalita Nechory: pro-
měna chráněné búdy 
(1963 / 2012)



PRŮZKUMY A PROJEKTY OBNOVY: SHP Národního parku Podyjí: PK96P03OPP014 - Stavebně historický a urbanisticko histo-
rický výzkum NP Podyjí a jeho OP - modelový příklad GIS a systému urbanistické stability (1996-1997, projekt SOVAMM) 
* Vinohradnické stavby v Konicích, Popicích, Havraníkách a Hnánicích * příklad Popice (Poppitz), okres Znojmo (Znaim)



* Hnánice (Gnadlersdorf), okres / Bezirk Znojmo (Znaim): dokumentace z projektu SOVAMM a archivu ÚOP NPÚ v Brně 
* lisovna se sklepem e.č.50



PRŮZKUMY A PROJEKTY OBNOVY: SHP Národního parku Podyjí: Navazující projekty podrobné regulace: Hnánice (Gnadler-
sdorf), okres / Bezirk Znojmo (Znaim) // Jiří Syrový, Zuzana Syrová
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