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Náš školní region tvoří vesnice: Kravsko, 
Plenkovice, Hluboké Mašůvky, Mramotice, 
Kasárna, Žerůtky, Olbramkostel, Vranovská 
Ves a Pavlice. Leží severně a severozápadně 
od Znojma. Z geografi ckého pohledu pat-
ří k Českomoravské vrchovině a je ve svém 
východním výběžku tvořen Jevišovickou 
pahorkatinou s podcelkem Znojemskou 
pahorkatinou, která má plochý reliéf, zvláště 
mezi Znojmem a Jevišovicemi. Je rozbrázdě-
na údolími místních potoků, u nás především 
Plenkovickým a Mramotickým. Tato pahor-
katina se dělí na 8 podoblastí, z nichž naše-
ho regionu se dotýká Únanovská sníženina, 
Citonická plošina a Pavlická pahorkatina. Po-
vrch je mírně členitý v nadmořské výšce mezi 
310–430 metry. Mezi nejvyšší vrchy patří: Na 
dlouhých u Žerůtek 382 m, Kasárenský kopec 
373 m a Příčník u Mašůvek 358 m. Nejvýše 
položená místa jsou Olbramkostel a Pavlice. 
Voda je potoky odváděna do řeky Jevišovky, 
po dalších soutocích do Dyje, Moravy, Du-
naje a ústí do Černého moře. Je tu i mnoho 
dalších místních potůčků a rybníků. Mezi 
největší patří: Plenkovický, Šimperák a Nový 
u Olbramkostela, Jankovec v lese za Krav-
skem, Pilský a Vlašňovský. Znojemsko je řaze-
no mezi nejteplejší a nejúrodnější oblasti na 
Moravě, kde rostou typické teplomilné plodi-
ny a také vinná réva. Za Příměticemi a Kasá-
renským kopcem směrem od Znojma na sever 
je klima již jiné – mírně teplé a mírně suché, 
s vyšší nadmořskou výškou. U nás se vinné 
révě nedaří a vinné sklípky zde nenajdeme. 
Značná část plochy je tu porostlá lesy listna-
tými (duby, habry, břízy, akáty) nebo jehlična-
tými (borovice, smrky, modříny). 

Příhodné přírodní podmínky krajiny způsobi-
ly, že tato oblast byla trvale osídlena člověkem 

již od pravěku. První zemědělci tu sídlili již 
před 7 tisíci lety. Té době říkáme mladší doba 
kamenná, čili neolit. Mnohé památky na ně 
odkryli známí místní archeologové právník Ja-
roslav Palliardy ze Znojma (1861–1922), učitel 
František Vildomec z Boskovštejna (1878–1975) 
a jiní. Jejich bohaté sbírky, mnohé i z našich 
vesnic, jsou uloženy v Moravském muzeu 
v Brně. 

V 1. tisíciletí n. l. byla krajina obydlena naši-
mi předky – Slovany. Již tehdy chránily tuto 
jižní hranici velké hrady Děvičky na Pálavě, 
Znojmo, Nový Hrádek, Kaja, Vranov, Corn-
štejn, Bítov a Frenštejn. Některé jsou již jen 
zříceninami. Středověké hrady se stavěly na 
místech, která se dala dobře bránit před ne-
přítelem. Byly to vysoké kopce, skalní hřbety 
s příkrými srázy k řece. Písmo přinesli až bra-
tři ze Soluně Konstantin s Metodějem roku 
863. To jsme byli součástí Velkomoravské 
říše. Zdejším kmenovým střediskem bylo nej-
dříve Hradiště sv. Hippolita, veliké a dobře 
opevněné sídlo nad řekou Dyjí a Gránickým 
potokem. Po staletém trvání padla Velká Mo-
rava roku 906 pod náporem Maďarů a Něm-
ců. Centrum krajiny se později přesunulo na 
protější kopec se starobylým hradem Znojem. 
(Slovo „znoj“ znamená sluneční parno, „zno-
jit“ – ohřát, kdy slunce svými paprsky se opírá 
o něco). Na určitý čas nejsou o oblasti žádné 
zprávy, až v roce 1018 se objevuje zpráva, že 
se Podyjí dostává pod vládu pražských Pře-
myslovců a stává se na léta 1055–1197 kní-
žectvím Znojemským. Z této doby známe 
již názvy některých osad: Znojmo, Louka, 
Vranov, Slup, Běhařovice, Mašovice a jiné. 
Roku 1092 se uvádí i Kravsko. Celé území 
je osídleno Moravany a hranice s Rakouskem 
se ustálí na řece Dyji, kde vzniká zemská hra-
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nice. Později sem postupně přichází žít i ně-
mecké obyvatelstvo, které prolíná s českým. 
Důležitou událostí bylo založení královského 
města Znojma roku 1226 králem Přemys-
lem Otakarem I. 

Naším krajem vedla z Vídně přes Znojmo na 
Prahu významná středověká cesta. Míjela 
kraveckou Kocandu – středověkou krčmu. 
Přibližný směr této cesty s malými odchyl-
kami dodnes zachovává císařská, později 
státní silnice E-59. Tato cesta ovlivňovala ži-
voty obyvatel našich vesnic po mnohá sta-
letí v dobrém i zlém. Jezdily po ní povozy 
obchodníků, formanů, poštovní spoje, krá-
lovské průvody i pěší pocestní. Táhla tudy 
vojska přátelská i nepřátelská, vojáci rabovali 
a brali hlavně potraviny v okolních vsích. Po-
cestné také přepadávali středověcí loupežníci 
a lapkové, kteří využívali zdejších hlubokých 
lesů ke svým úkrytům před spravedlností. 
Trasa mezi Znojmem a Moravskými Budě-
jovicemi byla v 17. a 18. století považována 
za obzvlášť nebezpečnou. Roku 1539 nařídil 
král Ferdinand I., aby se držitel znojemského 
hradu staral o bezpečnost cestujících. Na úze-
mí severního Rakouska, jižních Čech a jižní 
Moravy se proslavil lapka J. J. Grasl, který po 
mnoha letech své činnosti byl nakonec dopa-
den, vězněn na hradě Špilberk v Brně a roku 
1818 popraven. Do 19. století patřily všechny 
vesnice vrchnosti, nejčastěji šlechtě, ale také 
církvi – klášterům. Ta dosazovala do vesnice 
rychtáře, který bydlel na rychtě, řešil spory 
a staral se o chod hospodářství. Dvakrát roč-
ně vybíral od poddaných daně a odevzdával 
je majitelům. Rozděloval také povinnosti pod-
daných na panském. 

Nejstrašnějšími válkami, které decimovaly 
náš kraj, byly války husitské (1415–1434), tři-
cetiletá (1618–1648), s Uhry (za krále Jiřího 
z Poděbrad), s Prusy (1866). Ale i dvě z mi-

nulého století – 1. světová válka (1914–1918) 
a 2. světová válka (1939–1945) zanechaly plno 
bolesti a smutku. Po válkách byly vesnice vždy 
v katastrofálním stavu, mnohé i zanikly. Oby-
vatelstvo původně protestantské, luteránské či 
husitské bylo po roce 1648 násilně pokatolič-
těno. 

V 16. století kvetlo na jižní Moravě rybní-
kářství. Dna rybníků se ale postupně za-
nášela bahnem a když se rybník pravidelně 
nečistil, zanikl. Stala se z něj louka, pozdě-
ji úrodné pole. O velkém množství rybníků 
v každé obci svědčí dochované hráze či už 
jen jejich zbytky, duby na nich a místní ná-
zvy. Keramická výroba v našich vesnicích 
v minulém a předminulém století navazuje na 
starodávnou tradici a proslulost hrnčířského 
zboží ze znojemského kraje bohatého nejen 
na zeminu, vhodnou k tomuto řemeslu, ale 
i s dostatkem dřeva k pálení. Později přišla 
modernizace v podobě kulatých vypalovacích 
pecí, ve kterých se topilo hnědým uhlím, kon-
cem minulého století pak další modernizace 
v podobě elektrických pecí.

V 16. století se panstvo stěhuje ze studených 
nepřístupných hradů do nově vybudovaných 
pohodlných zámků s parky a zahradami. 
Šlechta hospodaří na statcích, mlýnech, pivo-
varech, rybnících aj.

Tzv. osvícení panovníci Marie Terezie a její 
syn Josef II. cítili, že je zapotřebí provést 
některé změny ve státě. Byla zmodernizová-
na cesta Vídeň–Znojmo–Praha na císařskou 
silnici. Roku 1781 bylo zrušeno poddan-
ství. Tereziánský katastr (sčítání lidu a soupis 
půdy) z roku 1770 umožnil pečlivější zdaně-
ní, coby zdroj příjmů do státní pokladny, za-
vedla se popisná čísla domů, povinná škol-
ní docházka, odborné školy. Josefský katas-
tr nám poprvé podává soupis všech vesnic 
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(přesné a moderní zaměření půdy, vytvoření 
katastrálních map odborníky – geodety bylo 
provedeno v polovině 19. století). Byly zave-
deny předtištěné matriky, do kterých se zapi-
sovalo až do pol. 19 století (narození, sňatky 
a úmrtí lidí) – pouze německy. Před tím se 
tyto zápisy psávaly česky nebo latinsky. Od 
roku 1580 byla vedena nádherná ilustrovaná 
matrika kláštera Louka – druhá nejstarší na 
Moravě, kterou založil opat Šebestián Freytág 
z Čepiroh. Další významná změna se týkala 
svobody náboženského vyznání a také zruše-
ní řady klášterů. Všechny změny byly prosa-
zovány v němčině a němčina ovládla veškerý 
život v bývalém Českém království. Hrozilo, 
že český jazyk vymizí. V době panování Ma-
rie Terezie žil v Louce a pak v Příměticích 
slavný vynálezce kněz Prokop Diviš, který po-
stavil první bleskosvod na světě a také léčil 
lidi pomocí elektřiny. Důležitým rokem byl 
rok 1848, kdy byla zrušena robota a zrov-
noprávněna čeština s němčinou. Na trůn na-
stoupil mladý císař František Josef I. Nastala 
etapa národního obrození. Pokrokem bylo 
zprovoznění železniční dráhy v roce 1871 
a budování sítě dalších místních silnic. Využí-
vání železnice přineslo pokles zájmu o cesto-
vání po silnicích a krach hostinců podél nich. 
V našich vesnicích se některé přebudovaly na 
keramické továrničky. Také přeprava pošty se 
zmodernizovala. Dostavníky vystřídaly poš-
tovní železniční vozy, v některých vesnicích 
byly zbudovány poštovní úřady (již roku1875 
v Olbramkostele, ale brzy byl přeložen do 
Kravska, kde je dodnes).

Vznik republiky 28. 10. 1918 naše ves-
nice prožívaly s nadšením, ale klidně. Zato 
události po tzv.Mnichovské dohodě v září 
1938 byly deprimující a rozporuplné. Důvo-
dem bylo v některých vesnicích namíchané 
česko-německé obyvatelstvo a zabrání města 
Znojma do říše. Hranice mezi Německou říší 

a protektorátem Čechy a Morava vedla přímo 
některými vesnicemi našeho školního regio-
nu. Rok 1948 byl ve znamení zestátňování 
továren, podniků i maličkých řemeslnických 
dílen. Také proběhlo násilné zabírání půdy 
rolníkům. Vytvářela se jednotná zemědělská 
družstva (JZD) a státní statky, které měly hos-
podařit společnými silami na velkých lánech. 
Takto se hospodařilo 40 let až do sametové 
revoluce roku 1989.
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Obec leží 8 km severozápadně od Znojma 
v Jevišovické pahorkatině na okraji velkého 
komplexu lesů v kotlině kolem Plenkovického 
potoka pod návrším se zámkem. Nadmořská 
výška se pohybuje mezi 308 a 373 m n. m. 
Potok pramení na Šumné, protéká Olbram-
kostelem do Kravska, odtud odtéká do Plen-
kovického rybníka, za Hl. Mašůvkami se 
vlévá do řeky Jevišovky a ta potom do řeky 
Dyje. Kravskem protéká ještě potok vytékají-
cí z Vlašňovského rybníka. Nestálý potůček 
obtéká Tvarůžek a plní zde dva rybníčky. 
Velký rybník v obci má název Koutný. Za 
ním v parku byl ještě rybník Žabka. Upro-
střed obce je malý rybníček Žiďák. Rybníků 
však bývalo v katastru obce asi jedenáct, např. 
Letošil, Polanka, Čekálek, Valenda, Honzík, 
Diviš s mlýnem – po jeho hrázi dlouhé 280 m 
dodnes chodíme kolem hřbitova do Plenko-
vic. Zanikl někdy před 200 lety. Polím z něj 
vzniklým se říká Na Rybníce. Byly to všechno 
staré rybníky ze 14.–15. století. O jejich exis-
tenci svědčí řada dochovaných hrází, dubů na 
nich a také místní názvy. 

Lesy lemují katastr obce z celé poloviny. 
Úrodné údolí a pahorky kolem Kravska nabí-
zely trvalé osídlení už od nejstaršího období 

neolitu čili mladší doby kamenné. Střídali se 
tu osadníci různých kultur. Živili se země-
dělstvím, ale i zpracováváním kovů. Na ně 
navázali Slované. Ves je tedy prastará, patří 
k nejstarším na Znojemsku. Podle jména lze 
usuzovat, že zde mohl probíhat chov skotu 
(krav).

Název obce je jediný v ČR. Z roku 1092 
máme první písemnou zmínku o Krav-
sku, kdy kníže Konrád daroval část vsi jed-
nomu z nejstarších klášterů v Čechách na 
ostrově řeky Vltavy u Davle jižně od Prahy, 
zvanému Ostrovský. Ten se však do dnešní 
doby nedochoval. Listina se zápisem je ulo-
žena v archivu v Třeboni. Druhá zmínka je 
z roku 1190, rok založení kláštera v Louce 
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u Znojma, kdy byla darována část vsi tomu-
to klášteru. Další část vsi je spojena s vladyc-
kou rodinou Miloty z Kravska, jejich tvrzí 
a rokem 1360. V 15. století ves trpěla častý-
mi pohyby nepřátelských vojsk. Proto tvrze 
v Kravsku, Plenkovicích spolu s Lapikusem 
v česko-uherských válkách zanikly. Milotova 
tvrz mohla stát v místech dnešního domu 
č. 9, ale i na skále nad potokem, kde později 
v 18. století postavili mniši z Louky letní síd-
lo pro svého opata a dnes tam stojí zámek. 
Nebo snad na místě pozdějšího pivovaru? 
To nevíme. Každopádně Kravsko zůstalo 

majetkem Loucké-
ho kláštera až do 
jeho zrušení roku 
1784 císařem Jose-
fem II. Celý velko-
statek si pak koupila 
rodina Ugartů. Jim 
a jejich potomkům 
patřil zámek až do 
roku 1948. 

Nezanedbatelný vliv na obec měla blízkost 
dálkové Haberské cesty po Pavlické aleji 
z Vídně do Prahy. Její pozůstatky jsou vi-
dět dodnes v podobě hraničních kamenů 

a hostince Kocandy. 
V době založení ke-
ramické továrny bylo 
Kravsko vesnička, jen 
s 38 poddanskými 
a 7 panskými budo-
vami. Byly vystavěny 
podél potoka, pár 
jich vyrostlo směrem 
do kopce po levém 
břehu potoka. Sel-
ských stavení bylo 
málo, jen asi 13.

ZÁMEK vznikl kolem roku 1740 jako letní 
rezidence premonstráckého louckého opata 
a z důvodu lepšího využití a kontroly hos-
podaření rozsáhlého velkostatku. Byl posta-
ven jako jednoposchoďový objekt obehnaný 
vysokou zdí. Na západní straně byl rozsáhlý 
hospodářský dvůr, dole pod kopcem u po-
toka budova pivovaru a panský mlýn. Pod 
zámkem existovala celá soustava rybníků. Vše 
se změnilo v roce 1784, kdy si panství koupil 
nový majitel – výše jmenovaný Jan Václav 
hrabě Ugarte (skládalo se ze zámku, statku, 
pivovaru, dvou mlýnů, vesnice a okolních 
lesů). Byl to syn hraběte Jana Nepomuka 
Ugarte a vnučky slavného Jana Raduita de 

Souches z Jevišovic, Marie Vilemíny, ochrán-
kyně Prokopa Diviše z Přímětic, která žila 
v době Marie Terezie. Začal spolu s manžel-
kou hraběnkou Windischgrätzovou s přestav-
bou církevního areálu na pozdně barokní 
zámek. Kolem rodinného sídla nechal vybu-
dovat lesníkem Josefem Renettem dva parky. 
Anglický park v táhlém lesním údolí s řadou 
pěkných zákoutí a vzácných dřevin. Vznikl 
na místě bývalého rybníka Žabka. Dodnes 
obdivujeme dva nádherné klenuté kamenné 
mosty na Žabské hrázi a blízko nich na louce 
dva vzácné stromy – platany, kterým se říká 

KRAVSKO

Pečeť obce Kravsko

Zámek se sekvojovcem

Znak Ugartů



12

Adam a Eva. V současné době jsou však již 
zarostlé náletovými stromy, takže téměř ne-
jsou vidět. Blízko jednoho z nich je umíst-
něn památníček, připomínající svatbu člena 
rodiny – viz níže. Protékající potok byl sve-
den do nově vystavěného koryta pod strání 
Opatovce. Před zámkem vznikl park fran-
couzský typický nákladnou, přísně stříhanou 
a udržovanou výsadbou keřů, květin a cesta-
mi se symetrickými vzory. Později byl zrušen 
a na jeho místě byly volně vysázeny vzácné 
stromy, keře a vybudováno tenisové hřiště 
s kaštany po obvodu. Nejznámějším stromem 
je slavný sekvojovec obrovský, který patří 
mezi největší v ČR. Měří asi 30 m. Obvod 
kmene v prsní výšce je 380 cm. Byl vysazen 
asi v roce 1854. Dlouhá léta mu na zimu sta-
věli ochranu před mrazy. Už jako vzrostlý byl 
zasažen bleskem, začal sesychat a musel být 
proto o 6 m zkrácen. Vytvořil si však nový 
vrchol a byl tak zachráněn. Vzácné jsou i dva 
jinany dvoulaločné – ginkgo biloba, douglas-
ka, jasan, jedle a další stromy. V době výsadby 
sekvoje byl uměle vytvořen romantický ost-
růvek na rybníce pod zámkem. Těsný dvorek 
za zámkem je situován na okraj terasy, která 
přechází v příkrý skalní sráz přímo do Kout-
ného rybníka. Po svém otci zdědil panství 
Alois hrabě Ugarte. Přistavěl zámku druhé 
patro, mansardovou střechu již v klasicistic-
kém stylu a typický balkon. Smrtí Aloise 
vymřeli Ugarti po meči a panství převzala je-
diná dcera Louisa (Aloisie) provdaná hraběn-
ka Chotková (1813–1887). Jako památku na 
otce umístila do parku sochu sv. Aloise. Stojí 
před zámkem hned za vstupní bránou. Mla-
dí manželé přistavili novobarokní zámecké 
kaple s kruhovými okny, spojené se zámkem 
chodbami. Měli dvě dcery, Karolínu a Aloi-
sii. Karolína Lützovová, později vdova, byla 
poslední stálou obyvatelkou zámku a zemřela 
zde roku 1901. Místní lidé ji měli velmi rádi, 
protože se snažila pomáhat chudým a pod-

porovala vzdělanost dětí. Aloisie se provdala 
za jihoitalského knížete starobylého rodu Ar-
nošta Frasso-Dentice. Svatba se konala roku 
1857 v Kravsku. Když se pak ženil roku 1885 
jejich syn Luigi (Alois), nechali v Anglické 
zahradě u Žabské hráze jako vzpomínku na 
tuto svatbu postavit pěkný památníček (viz 
výše). Když pak tito dva slavili v roce 1935 
svoji zlatou svatbu, nechali zabudovat do zá-
mecké kaple mramorovou desku s italským 
zápisem. Roku 1906–7 provedli poslední roz-
sáhlejší opravu budov. Kníže Alois inspiroval 
pana F. Rakušana k vybudování sklepa s kří-
žovou klenbou na Pražské ulici ve Znojmě. 
Dodnes se mu říká „U Rakušana“. V hlubo-
ké úctě měli všichni majitelé J. L. Raduita 
de Souches, svého předka, jehož obraz visel 
na čestném místě na hlavním schodišti. Vždy 
tam stála váza s čerstvými květy. Tito majitelé 
však v Kravsku nebydleli nastálo. Přijížděli jen 
na léto. Po vypuknutí 2. světové války, ihned 
1. 9. 1939, odcestovali domů, do Itálie. Kní-
že se až do vysokého věku účastnil veřejného 
života a působil za Mussoliniho fašistickou 
stranu jako senátor. Za tuto spolupráci s fa-

Památník na svatbu

KRAVSKO
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šismem jim bylo panství roku 1948 vyvlast-
něno a znárodněno. Oba manželé se dožili 
vysokého věku. Ke konci války sloužil zámek 
jako hromadná ubytovna. 1. září 1945 sem 
byla přeložena měšťanská škola z Hlubokých 
Mašůvek a několik dní se vyučovalo přímo 

venku před balko-
nem – než se vše 
uvnitř upravilo pro 
třídy a děti. Byla tu 
i mateřská školka, ze 
zámecké knihovny 
se stala na dlouhá 
léta obřadní svateb-
ní síň, ze skleníku 
a herny od roku 
1948 kino. Škola 

v zámku fungovala až do roku 1968, kdy se 
přestěhovala do nově vystavěné pavilono-
vé budovy naproti. Zámek byl pak řadu let 
prázdný a chátral. Šťastným byl pro něj rok 
1979, kdy si ho koupil bohatý státní podnik 
Crystalex Nový Bor, výrobce českého skla. 
Nádherně zrekonstruovaný ho roku 1984 
nově otevřel jako rekreační a školící středisko 
pro své zaměstnance. V současné době vlastní 
zámek fi rma Naspahotels a je přístupný i ve-
řejnosti jako restaurace a hotel.

PIVOVAR založil roku 1579 Šebestián Frey-
tag z Čepiroh, vzdělanec a vychovatel Ru-
dolfa II., opat v klášteře Louka a zakladatel 
tradice pěstování okurek ve Znojmě. Do pi-
vovaru přicházeli jak lidé domácí, tak z oko-
lí. Prostředí před ním bylo pěkně upraveno, 
pod stromy se mohlo posedět, zatancovat si 
a byla zde i kuželna. Pivo se vařilo výbor-
né. Pivovar byla dlouhá budova, sahající až 
k potoku (dnes je část ubourána). V suteré-
nu měla rozsáhlé sklepy, přístupné dole ze 
dvora. Do hostinských místností byl vstup 
z ulice o poschodí výše. Pivovar spolu s hos-
podou „U Prinzů“ v křižovatce byl v té době 
významným společenským střediskem. Proto 
se také stal místem konání prvního morav-
ského tábora lidu. O co šlo? Roku 1866 byla 
prusko-rakouská válka, kterou Rakousko pro-
hrálo. Prusové zaplavili české země, s nimi 
přišlo rabování, zabíjení a také cholera. Obje-
vili se i v našich vesnicích. Oslabení Rakouska 
využili Uhři (Maďaři) a císař František Josef 
I. musel souhlasit s tzv. rakousko – uherským 
vyrovnáním. Češi chtěli také více samostat-
nosti. Organizovali proto proti poněmčování 
protestní tábory lidu na památných mís-
tech. První byl na hoře Říp v květnu 1868. 
Již 14. června 1868 se uskutečnil další tábor 
lidu v Kravsku při příležitosti oslavy 70. na-J. L. Raduit de Souches

Manželé Dentice při zlaté svatbě z roku 1935
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rozenin Fr. Palackého. Zpívala se nejen ra-
kouská hymna, ale i píseň oslavující Slovany 
„Hej, Slované“ a písnička „Kde domov můj“. 
Samostatnost si však Češi stejně neprosadili. 
V roce 1899 koupilo pivovar město Znoj-
mo a z konkurenčních důvodů ho zavře-
lo. Roku 1912 byla zbourána západní část 
a zbytek přestaven do podoby před rekon-
strukcí. Ze zámku se sem přestěhovala poš-
ta a telegrafní úřad. Jinak byl celý komplex 
nevyužitý. Časem tam bývala stanice veřejné 
bezpečnosti, mateřská škola, ordinace lékaře, 
prodejna krmiv, ale protože se areál neopra-
voval, chátral a pustl. Mnoho roků byl také 
úplně prázdný. Teprve po sto letech od uza-
vření pivovaru se začalo uvažovat o novém 
využití pro občany. Část se prodala na byt, 
přední polovina byla přestavěna na kulturní 
dům, který byl otevřen roku 2002, a v roce 
2007 byla dokončena rekonstrukce poslední 

části na obecní úřad, knihovnu a obřadní síň. 
Hospodu v křižovatce získala asi před sto 
lety rodina Cahova a pokračovala v hostinské 
činnosti. Později se z její dolní části vybudo-
vala samoobsluha se smíšeným zbožím. Nyní 
je v celém areálu kovářská a zámečnická dílna 
soukromé fi rmy. 

KERAMICKÁ TOVÁRNA byla založena 
právě v Kravsku z několika důvodů. Jsou to 
dávné keramické a hrnčířské tradice, blízkost 
rozsáhlých lesů hned za vsí, vydatná ložiska 
keramických hlín v okolí, blízkost velkého 
města Znojma, nové hlavní Císařské silnice 
a dostatek pracovních sil v okolí. Také kom-
plex budov Kocandy do začátků a vstřícnost 
vrchnosti k těmto plánům sehrála svoji roli. 
Kdo a kdy továrnu založil? Byl to bývalý chu-
dý učitel, pan Michael Raufer z Prahy, který 

Obecní úřad a kulturní dům

Keramická továrna

Pivovar
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svoji továrnu zprovoznil roku 1823. Sám ji 
vyprojektoval, postavil, zařídil, řídil výrobu 
i prodej. Vyráběl hlavně nádobí do kuchy-
ně, ale i dětské nádobíčko a drobné ozdobné 
i užitkové předměty. Zpočátku zaměstnával 27 
osob, brzy však už 111 a pak i více. Roku 1835 
koupil velkou novinku – parní stroj, vynalezl 
obří lis na surovinu – keramickou hlínu, vy-
budoval vzorkovny a sklady zboží na Moravě 
i v zahraničí, organizoval školení nekvalifi ko-
vaných dělníků. Tento mimořádně schopný 
člověk však musel svoji továrnu po 30 letech 
práce přenechat lidem, od kterých si na vše 
vypůjčil peníze. Sám odešel z Kravska roku 
1853, určitě zklamán, a dožil u svého syna. 
Poté se vystřídalo několik majitelů továrny. 
Po roce 1948 byla továrna zestátněna a praco-
valo zde přes 200 zaměstnanců. Jejich výrob-
ky byly dobře prodejné a žádané. Po sametové 
revoluci v roce 1989 získal prosperující továr-
nu syn bývalého majitele, který vlastnil továr-
nu v letech 1937–1948. Byla mu vrácena roku 
1992, ale nedokázal ji udržet v provozu. Vý-

robu postupně utlu-
moval a po několika 
letech byla nakonec 
v roce 2000 továrna 
uzavřena. A tak po 
177 letech skonči-
la výroba kerami-
ky v Kravsku. Od 
té doby je objekt 
prázdný a chátrá, 
přestože byl prohlá-
šen za technickou 
památku.

KOCANDA je název původního středově-
kého zájezdního hostince na prastaré Ha-
berské cestě z Vídně do Prahy. Vede podél 
hraničních kamenů jevišovického panství 
směrem na Pavlice. Později byla silnice pře-

nesena o pár km jižněji a z hostince se stala 
osaměle stojící myslivna. Ta je doložena první 
písemnou zprávou z roku 1770. V dávných 
dobách v této krajině byly lesy ještě hlubší 
a plné zlodějů. Každý německy mluvící ces-
tující, který měl tento nebezpečný úsek za 
sebou, si v hostinci oddechl slovy „Gott sei 
dank“ – díky Bohu, což dalo této hospodě 
název – Kocanda. Když se zde začala budovat 
keramická továrna, některé budovy byly strže-
ny a jejich základů i materiálu bylo použito 
k výstavbě továrny. Dnešní zadní hospodářské 
budovy jsou pozůstatky stájí pro koně z doby 
provozování hostince. Nyní je zde soukromá 
farma, kde se chovají krávy. 

První škola byla v Kravsku postavena na 
rozcestí k Plenkovicím roku 1879. Dodnes se 
těmto domům říká Stará škola, i když školou 
už dávno nejsou. Jediná místnost byla velká 

Kocanda

Dívka s růží
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10 × 6 m a učilo se v ní 87 žáků, o pár let poz-
ději dokonce 101. Teprve roku 1899 se přista-
věla druhá učebna. Po 1. světové válce jezdily 
některé děti do měšťanky do Znojma, ale pře-
sto bylo přihlášených už 130 dětí. Byly rozdě-
leny do tří tříd ve dvou místnostech – tudíž se 
vyučovalo na směny. Tehdy v obci bylo tolik 
dětí. Po 2. světové válce v září 1945 se do 
uvolněného zámku přestěhovala měšťanská 
škola z Hlubokých Mašůvek a tím se vytvo-
řil školní obvod, jak ho známe dodnes. 
V roce 1959 se zřídila pro děti jídelna. Zámec-
ké místnosti však plně nevyhovovaly školní-
mu provozu, a tak se stavěla od roku 1964 do 
roku 1968 nová škola – pavilonová. 

Hřbitov byl založen roku 1895. Do té doby 
se pohřbívalo až v Příměticích. Tam jsou také 
pohřbeni všichni bývalí majitelé zámku. Kříž 
u hřbitova stojí odnepaměti. 

Na Kopci nad Kravskem byl postaven roku 
1900 velký dřevěný kříž a kolem vysázeny 
4 lípy. Pamětihodná je také ze dřeva vyřezáva-
ná socha – Madona z Kravska. Stávala u cesty 
v lese a roku 1953 byla darována do muzea ve 
Znojmě. 

Celá staletí se pošta převážela v poštovních 
dostavnících po zemských cestách. Přelom na-
stal po vybudování železnice v roce 1875, kdy 
poštu začaly vozit poštovní vagony. V tomto 
roce byla založena pošta v Olbramkostele. 
Kravecký hrabě Lützow však prosadil její pře-
ložení roku 1878 do svého zámku v Kravsku. 
Když byl roku 1899 zrušen pivovar, převed-
li úřadovnu pošty právě sem do uvolněných 
prostor. Od roku 1885 měla pošta telegraf 
a od roku 1905 i telefon. Roku 1964 byla 
vybavena automatickou telefonní ústřednou, 
která se na přelomu tisíciletí digitalizovala. 
To už ale sídlil poštovní úřad v nové budově 
u zámku a školy.

Kaple Panny Ma-
rie byla postavena 
obcí asi roku 1820. 
Na věži jsou dva 
zvony – velký pade-
sátikilový ulitý ve
Vídni, dnes elektrifi -
kovaný, a menší zvon 
umíráček. Kaple má 
tři zvláštnosti – nad 
vchodem byl vyobra-
zen kalich, oltář směřuje na jih a střecha je 
zkonstruována tak, že nepotřebuje okapy.

Utrpení 1. světové války připomíná pomník 
padlým v této válce. Vystavěn byl u rybníčku, 
kterému se říká Žiďák. Slavnostně odhalen 
byl roku 1923 a kolem byly vysazeny 4 lípy. 
A proč má rybníček takové pojmenování? Ve 
starobylém domě, ve kterém je dnes prodej-

Třída ve staré škole

Stará škola
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na smíšeného zbo-
ží a hospoda Weis-
sovi, měla svůj ob-
chod židovská rodi-
na Diamantova. Za 
války ji celou Němci 
odvlekli do koncen-
tračního tábora, kde 
všichni zahynuli.

2. světová válka přinesla kromě jiného 
i komplikace dopravní. Znojmo a Vranov-
ská Ves připadly k říši. Jeden z hraničních 
přechodů byl v Příměticích na dnešní kři-
žovatce do nemocnice blízko administrativ-
ní budovy Pegasu. Nejbližší česká zastávka 
vlaku byla v Grešlovém Mýtě. Za okupace 
města uteklo ze Znojma do Kravska mnoho 
rodin. Nastala těžká doba šesti okupačních 
let poznamenaných válkou, strádáním, nuce-
nými pracemi, zatýkáním a vězněním. Byly 
zavedeny potravinové lístky, zemědělcům 
předepsány nucené dodávky potravin. Ke 
konci roku 1944 se v Kravsku ubytovali ně-
mečtí vojáci: na zámku, ve škole i v domech. 
Němci navozili na jaře 1945 do lesa Vápeni-
ce velké množství munice a připravovali zde 
poslední obrannou linii proti blížící se Rudé 
armádě. První týden v květnu bylo Znojmo 
bombardováno, byly vidět vzdálené požá-
ry. I do okolí zámku padlo několik bomb. 

Občané museli pomáhat kopat zákopy. Na-
štěstí k plánovanému velkému bombardová-
ní a ničení nedošlo. 7. května večer již lidé 
odstraňovali německé nápisy z domů. Ráno 
8. května byli Němci pryč a na kopci Špičá-
ku v Plenkovicích se objevil oddíl kozáků. 
Osvoboditelům se připravilo velké uvítání 
s hudbou a pohoštěním. Počátkem června 
přijela skupina vojáků z okolních vesnic do 
Vápenice likvidovat nahromaděnou muni-
ci. 16. června vjeli s nákladním autem do 
lesa, najeli na minu a všichni zahynuli. Všem 
osmi vojákům byl na místě tragedie posta-
ven pomník.

Několik letopočtů: 1922 – výstavba silnice 
z Kravska do Mramotic (silnice k Žerůtkám 
je mnohem starší), 1933 – elektrifi kace obce, 
1976 – výstavba vodovodu, 1994 – zavedení 
plynu. 
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Místní názvy: Na Rybníce, Klášterka, Kou-
ty, Na Kopci, V Zámku, Ve Dvoře, U Pivo-
varu, Na Diviši, Vápenice, Anglická zahrada, 
U Špalíru, Na Kocandě, U Fabriky, U Staré 
školy, Mastník, Tvarůžek, Křižní cesta, Pav-
lická alej, Opatovec, U Sušičky, Žiďák, Kout-
ňák, Maštalama, U Prajza, U Zabitých, Úvoz 
(Vévoz), Žabská hráz, Panský dvůr, Na Staně, 
U Transformátoru, U Lipek, Valenda, Žižkovy 
sady, aj.

Jména: už při prvním soupisu z let 1670 se 
uvádějí jména: Vocílka, Pláněk, Skoumal, poz-
ději Závěrka, Křen, Medek, Molík, Šťáva, No-
vák, Jiříček aj. 

V současnosti má obec 508 obyvatel.
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HEJ. SLOVANÉ!

Hej, Slované, ještě naše 
slovanská řeč žije, 
pokud naše věrné srdce
pro náš národ bije.

Žije, žije duch slovanský, 
bude žít na věky,
hrom a peklo – marné vaše 
proti nám jsou vzteky.

Jazyka dar svěřil nám Bůh, 
Bůh náš hromovládný,
nesmí nám ho tedy vyrvat 
na tom světě žádný.

I nechať je tolik lidí,
tolik čertů v světě
Bůh je s námi, kdo proti nám, 
toho Perun smete.

KRAVSKO

Zámek v pol. 19. stol

Zámecký skleník, od roku 1948 kinoOsm dětí manželů Dentice
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Alois hr. Ugarte Karolina hr. Lützowová

Rybníček Žiďák dnes

Rybníček Žiďák roku 1935

Letecká fotografi e Kravska a zámku

Jan Nepomuk UGARTE (1707–1756)
+

Marie Vilemína RADUIT DE SOUCHES (1736–1792)
(pravnučka J. L. Raduita de Souches) 

syn Jan Václav UGARTE (*1748–1796)
+ Marie Anna WINDISCH-GRÄTZOVÁ (1754–1831)

syn Alois UGARTE (1784–1845)

dcera Aloisie UGARTE provdaná CHOTKOVÁ (1813–1887)

dcera Luisa (Aloisie) provdaná DENTICE (1825–1886)  dcera Karolína provdaná LÜTZOWOVÁ (1837–1901)

 syn Luigi (Alois) Dentice (1861–1949)
 + Emilie Thurn Valsassini (1866–1951

ČÁST RODOKMENE UGARTŮ Z KRAVSKA



PRACOVNÍ LIST – KRAVSKO

1.  Kravsko vzniklo v údolíčku podél Plenkovického potoka u staré formanské cesty. 
Uvědom si a zapiš:  a)  jména vesnic, kterými potok protéká

 b)  očísluj pořadí vesnic od pramene k ústí (před názvem vesnice)

Pořadí Vesnice ANO NE Pořadí Vesnice ANO NE

Kravsko Mramotice

Šumná Hl. Mašůvky

Žerůtky Vranovská Ves

Citonice Olbramkostel

Pavlice Plenkovice

2. Proč si pamatujeme rok 1092? 

3. Co důležitého ohraničují roky 1190–1784? 

4. Důležitým mezníkem v historii Kravska bylo zrušení a rozprodej majetku kláštera Louka.

 Znáš jméno císaře, který toto rozkázal? 

 Vypočítáš, kdy se to stalo? (333 × 5) + 119 = 

5. Proč se říká:

 rybníčku U Transformátru – Žiďák? 

 řadě domů u zámku – Ve Dvoře? 

6. Vyluštěním tajenky zjistíš název části lesa, do kterého Němci navezli na jaře 1945 velké množství munice.

1

2

3

4

5

6

7

8

1. Zasvěcení kostela v Plenkovicích

2. Dominanta Kravska

3.  Místo, kde se vařil oblíbený nápoj 

nejen našich předků

4.  Kopec pojmenovaný podle jednoho druhu 

moravského sýra

5.  Část Kravska u prudké stráně s třešňovým 

sadem, kde byl dole dříve rybník 

a dnes je tu soukromý areál pro koně

6. Jméno vladyky z Kravska

7. Název středověkého hostince v Kravsku 

8.  Jméno lesníka, který založil zámeckou anglickou 

zahradu a park 
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PRACOVNÍ LIST – ZÁMEK V KRAVSKU 

1.  Základ dnešního zámku vznikl roku 1740, kdy dostala rakousko-uherská monarchie nového vládce. Jakého?

            a) Rudolf II.            b) František Josef II.            c) Marie Terezie            d) Josef II.

2. Znáš název církevního řádu, který vystavěl pro svého opata toto sídlo?

            a) klarisky            b) benediktýni            c) premonstráti            d) kapucíni

3.  Loucký klášter vystavěl v Kravsku letní rezidenci také proto, aby mohli lépe kontrolovat hospodaření na svých 
 statcích. Které to byly?

ANO NE ANO NE

hospodářský dvůr s chovem dobytka dva mlýny 

cestovní kancelář rybníky

větrný mlýn pivovar

výroba plachetnic ves a pole

4.  Umíš napsat celé jméno slavného prapředka hraběcí rodiny Ugartů, hrdiny našeho krajského města Brna?

5.  Pro kterou ves z našeho školního obvodu byl hrabě de Souches velmi prospěšný a hodně toho vykonal? 
(Nechal zjistit rozbor vody ze svaté studny, vybudoval lázně, postavil velký hostinec pro lázeňské hosty, místo 
dřevěné kaple dal postavit kamenný kostel, kterému daroval svůj talisman – sošku de Foy, čímž založil tradici 
poutního místa.)

6.  Sazenice stromu sekvojovec obrovský – mamutí jehličnatý strom, byl do Kravska přivezen ze země, ve 
které roste v nadmořské výšce 1 500–2 000 metrů. Dosahuje výšky až 100 metrů a stáří až 4 000 let. Patří 
k nejstarším rostlinám na Zemi. Víš odkud pochází?

            a) Afrika            b) Sibiř            c) Kalifornie v Americe            d) Austrálie

7.  Semena sekvoje mají velmi malou klíčivost. Přesto se bývalé ředitelce základní školy paní Marii Svobodové 
podařilo vypěstovat několik sazeniček sekvojí, z nichž dvě rostou již téměř 40 roků a jsou z nich už pěkní 
velikáni. Víš, kde rostou?
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8.  Kolem šlechtických zámků byly budovány parky pro odpočinek, procházky a potěšení jeho obyvatel. Napiš, 
jaký je rozdíl mezi parkem anglickým a francouzským. 

anglický park: 

francouzský park: 

Jaký park obklopuje kravecký zámek? 

9.  Jaké vzácné stromy rostou v našem parku? 

10. Vyluštíš-li tajenku, dozvíš se jméno cizokrajného vzácného stromu, který v parku roste

1       

2      

3            

4       

5       

6      

11.  Ze kterého století pochází zámek 

a v jakém stavebním slohu je jeho současná podoba? 

12.  Vysvětli, co znamená, že zámek a panství byly majitelům znárodněny 

13.  Název velkého podniku, který si zchátralý a opuštěný zámek koupil, zrenovoval a roku 1984 otevřel jako 
rekreační a školicí středisko pro své zaměstnance, najdeš, když vyluštíš tuto přesmyčku:

EXALSTYCR 

1.  Příjmení slavného zachránce Brna ve třicetileté 

válce, při obléhání města Švédy

2.  Jak se říká obrovskému domu, ve kterém dříve 

bydlela bohatá šlechta

3.  Název velkého rybníka v blízkosti Kravska

4.  Zařízení, ve kterém se vaří oblíbený nápoj

5. Jméno vladyky z Kravska

6. Český název vzácného stromu ginkgo biloby
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PRACOVNÍ LIST – PIVOVAR V KRAVSKU 

1. Kdy byl pivovar založen – musíš vypočítat: (222 × 7) + 25 = 

2.  V prostoru před pivovarem a hostincem se konal 14. června 1868 první moravský tábor lidu. 
Bylo to na počest 70. narozenin:

            a) B. Němcové            b) J. K. Tyla            c) Fr. Palackého            d) B. Smetany

3.  Tábor lidu bylo protestní shromáždění českých obyvatel, teď už nové rakousko – uherské monarchie, které 
mělo podpořit snahy českých politiků zastupujících ve Vídni zájmy Čechů. Kromě politických proslovů se 
zpívaly i písně. Přečti si text dnes už téměř neznámé písně „Hej Slované“. Byla to píseň bojovná, při jejímž 
zpěvu Češi získávali sílu a víru v to, že se jim přece jen někdy podaří poněmčování zastavit. Vyber z nabídky 
názvy dalších písní, které se na tomto shromáždění zpívaly. 

            a) Hej Slované            b) Ach, synku, synku            c) Kde domov můj            d) rakouská hymna

4.  Proti čemu protestovali účastníci tábora lidu v červnu 1868? 

5.  Co víš o písni „Kde domov můj“? 

6.  Hádej, kdo to byl: 
· jedna z nejvýznamnějších moravských osobností 16.století
· byl vychovatelem císaře Rudolfa II. pro svoje vzdělání a rozhled
· byl od roku 1573 opatem Louckého kláštera a pozvedl jeho úroveň
· přivezl do Znojma okurky a začal s jejich pěstováním
· založil v Kravsku pivovar, chlapeckou školu v Louce a novou klášterní knihovnu
· založil ilustrovanou matriku kláštera Louka

7.  Městu Znojmu se po několika stoletích úspěšného provozování kraveckého pivovaru přece jen podařilo 
konkurenci zlikvidovat tím, že si pivovar koupili, okamžitě zavřeli a výrobu zrušili. Stalo se to roku 1899. 
Vypočítej, jak dlouho se v Kravsku pivo vařilo.

1899 − 1579 =  roků
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PRACOVNÍ LIST – KERAMIKA V KRAVSKU

1.  Když vyluštíš křížovku, zjistíš název zájezdního hostince na prastaré Haberské formanské cestě 
z Prahy do Vídně.

    1

 2

 3  

 4

 5

6   

7

2.  Název Kocanda je fonetický zápis německého výrazu, který často používali cestující jedoucí po staré 
formanské cestě. Když projeli hlubokým a nebezpečným lesem, pronesli v hostinci větu jako poděkování za 
to, že zůstali neoloupeni a naživu. Víš, jak zní tento výraz německy a co znamená česky?

3.  Keramické výrobky provází lidstvo mnoho tisíciletí. Bylo potřeba uchovávat potraviny, vyrábět kultovní 
předměty, ozdoby, dlaždice, kamnářské kachle, v novější době porcelán i kameninu. Proč se mladý učitel 
z Prahy rozhodl (ač byl chudý a musel si na vše vypůjčit peníze) zrealizovat svůj sen a vybudovat novou 
továrnu na výrobu keramiky právě v Kravsku? Vyber 8 správných odpovědí.

ANO NE ANO NE

dávná keramická tradice v Kravsku páslo se po okolí hodně krav

blízkost a dostatek dřeva nutného 
k vytápění pecí

blízkost důležité dopravní silnice

blízkost velkého města Znojma
značný počet obyvatelstva, kteří mohli 
být zaměstnáni

poloha na kopci s krásným výhledem 
na krajinu

málo využívané budovy hostince 
Kocanda byly zázemím při stavbě

blízkost, množství a kvalita základní 
suroviny – kaolínu

podpora projektu majitelem panství 
v Kravsku Aloisem Ugarte

4.  Zjisti, ve kterém roce byla zahájena výroba, pokud to bylo 110 let před zavedením elektřiny do Kravska.

5. Nejvíce prodávaným a nejslavnějším výrobkem továrny bylo: 

            a) chalupářské nádobí            b) kávové soupravy            c) soška Dívka s růží            d) květináče

1.  Jméno poslední obyvatelky zámku, která tu trvale bydlela 

a byla místními oblíbena pro své sociální cítění a podporu 

školství i chudých lidí

2.  Církevního řád – majitel klášteru Louka ve Znojmě

3.  Obránce Brna, který si roku 1649 koupil jevišovické panství

4.  Jméno zakladatele keramické továrny

5.  Jak se řekne německy „děkuji“

6.  Prudká stráň s třešňovým sadem pod továrnou v Kravsku

7.  Jméno hraběte, který si koupil velkostatek v Kravsku
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Obec Plenkovice se 
nachází 8 km seve-
rozápadně od Znoj-
ma, asi 316 m n. m., 
v údolí mezi kopci 
Špičák a Ležák. Do-
minantu tvoří Plen-
kovický rybník, kte-
rý zabírá 20,5 ha. 
Do něho vtékají dva 
potoky – Plenko-
vický a Mramotic-

ký. Patří k největším na Znojemsku. Je to pra-
stará osada, jejíž název vznikl od slova plen, 
plenek, nebo snad i od plenit – ničit. 

První zmínka o vsi je z roku 1343, kdy zdejší 
tvrz obýval vladyka Ješek z Plenkovic. Ale již 
před rokem 1471 byla tvrz pustá a pobořená. 
Asi po vpádu Uhrů roku 1468 ve válce s krá-
lem Jiřím z Poděbrad, když se nepřítel pokoušel 
dobýt Jevišovice a zpustošil přitom celé okolí, 
zanikl i nedaleký hrádek Lapikus. Tvrz stála 
v prostoru jižně od kostela a byla zabezpeče-
na od východu prudkým srázem k Plenkovic-
kému potoku. Po tvrzi však nezbyla nejmenší 
stopa. Ve 14. století zde stávala fara, která též 
zanikla, a starobylý kostel, o jehož původu 
nic nevíme. Byl zasvěcen sv. Vavřincovi. Při 

nedávné opravě by-
la obnovena dvě ro-
mánská okna svěd-
čící o vysokém stá-
ří kostela. Usedlost 
s číslem 17 je v tom-
to prostoru nejstarší. 
V archívu ve Znoj-
mě je uchována ori-

ginální pergamenová darovací listina s pečetí 
z roku 1468, vydaná králem Matyášem Korví-
nem. V roce 1481 kupuje Plenkovice město 
Znojmo, kterému pak již ves stále patřila. 

PLENKOVICE
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PLENKOVICE
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Kostel sv. Vavřince

Pečeť Plenkovic z roku 1789

Hlavní ulice

Plenkovice dnes
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PLENKOVICE

Plenkovický rybník vznikl v roce 1487. 
V roce 2007 byl odbahněn a byla opravena 
hráz i most. Rybníků zde bývalo celkem 7. 
Do dnešních dnů zbyly jen dva, ostatní se 
postupně zanášely bahnem, až zanikly. Z mi-
nulosti jsou také známé dvě plenkovické pe-
četě. Některé prvky byly použity při tvorbě 
současného znaku. První je již z roku 1668, 
druhá z roku 1810.

Škola byla v Plenkovicích již v roce 1811. Nová 
školní budova byla postavena roku 1821 a cho-
dily tam i děti z Kravska. V Kravsku vznikla 
škola až roku 1879. Rok 1866 byl nejtragičtěj-
ším rokem Plenkovic. Byl to rok kruté porážky 
rakousko-uherské monarchie u Hradce Králové 
ve válce s Pruskem. Vítězná vojska táhla na Ví-
deň a pustošila vše, co jim stálo v cestě. Část 
vojsk se objevila i v Plenkovicích. Vojáci přišli 
od lesa od Jevišovic a utábořili se na loukách 
v Chobotě, ale i v Kravsku na tehdejší pastvině 
mezi panským dvorem a dnešním hřbitovem. 
Nejhorší bylo, že s sebou přinesli obávanou 
středověkou nemoc – choleru, na kterou 
v Plenkovicích zemřelo 50 lidí, ve Znojmě 100, 
v Kravsku 8 a v Mašůvkách 13 lidí. Proto zde 
také museli založit hřbitov. V Kravsku tenkrát 
ještě hřbitov neměli a pohřbívalo se až v Pří-
měticích. Olbramkostelu a Žerůtkám se nemoc 
vyhnula. Na pruské tažení našimi vesnicemi 

upomíná místo v lese za kraveckou keramic-
kou továrnou ve směru na Jevišovice, kde je 
v lese pochován pruský voják. Na jeho hrobě 
je kříž s nápisem a místu se říká „U Prajza“.

Oběti 1. světové války nám připomíná po-
mník u kostela, oběti 2. světové války pak 
pomník na kopci Špičák, kam nejdříve přijeli 
vojáci Rudé armády dne 9. května 1945 při 
osvobozování vesnice od fašistů.

VODNÍ MLÝNY. Padrtův mlýn byl opra-
ven v letech 1822–1824 a voda se přiváděla 
krátkým podzemním kanálem přímo z rybní-
ka. Při přestavbě domu roku 1921 byla nahra-
zena dvě vodní kola Francisovou turbínou. 

Památník padlým

v 1. světové válce

Rybník 

Rudoarmějci v Plenkovicích 

Památník osvoboditelům

na Špičáku



27

PLENKOVICE

V roce 1953 bylo 
mletí mouky zasta-
veno a do 70. let se 
šrotovalo pouze pro 
zájemce. Na fasádě 
domu lze vidět znak 
mlynářského cechu.

Havlínův mlýn se nachází u Dolního rybní-
ka při vstupu do Hájku. Je to nejníže a nejse-
verněji položená budova obce. První zmínka 
je z roku 1692. Roku 1919 byla zabudována 
Francisova turbína, ale elektřina tam byla za-
vedena až roku 1939. Roku 1972 bylo i zde 
mletí zastaveno. Z okolních mlýnů v kraji 
pracoval nejdéle.

Nejstarší zdejší jména: Klempa, Dvořák, 
Šťastný, Šťava, Petrmann, Šrámek, Křivánek, 
Jiříček, Hanzálek, Tischler, Rytíř, Bodanský, 
Přibyl i Přibil, později už i Milbach, Malina, 
Vyhnálek, Hlávka aj. Kromě zemědělství zde 
byla zastoupena řemesla: kovář, řezník, zed-
ník a jiná.

Místní názvy: Obecní potok, Starý rybník, 
Nový rybník, Koňský brod, Malá záhumeni-
ce, Potoční, Krajina, Vápenice, Dlouhý, Za 
Horou, Zadní čtvrtky, U Hlubokého rybníka, 
Na Černých, Pod Březí, V Hradisku, Chobot, 
Na Velkých, Padělky, Nádavky, Malá polou-
děla, Okrajky, Úlehla, U Jezera, Stará hráz, 
Sádky, Podsádky, Kopec, Hájek aj.

V roce 2009 byl 
obci přidělen znak 
a vlajka. Modrá 
barva, tvořící větši-
nu pozadí s vlnov-
kou na vrcholu, sym-
bolizuje Plenkovic-
ký rybník. Obrněné 
rameno je převzato 
z historického erbu 
vladyků z Plenkovic. Ruka drží trojici klasů je 
symbolem zemědělství. Hrozen má vyjadřo-
vat, že Plenkovice patřily přes 500 roků městu 
Znojmu, pro které je vinařství charakteristické 
(i když pro pěstování vinné révy v samotné 
obci nikdy podmínky nebyly a tudíž se tu 
nepěstovala). 

V současnosti má obec 343 obyvatel.

Znak mlynářského cechu

Padrtův mlýn s mostem

Havlínův mlýn

Znak Plenkovic
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PRACOVNÍ LIST – PLENKOVICE

1.  Jak se jmenují dva velké kopce, mezi kterými se Plenkovice nachází?

            a) Hradisko            b) Špičák            c) Úlehla            d) Ležák            e) Vápenice 

2. Víš, jaká je rozloha Plenkovického rybníka? 

            a) 40 ha            b) 5 ha            c) 20 ha            d) 50 ha

3. Do tohoto rybníka se vlévají dva potoky. Vyber jména těch, které to jsou:

            a) Kravecký            b) Plenkovický            c) Mramotický            d) Mašůvecký

4.  Porážka Rakouska ve známé bitvě u Hradce Králové v roce 1866 ovlivnila osudy obyvatel i v našich 
vesnicích. Vyluštíš-li tajenku, dozvíš se název kruté a nakažlivé nemoci, která tehdy připravila o život mnoho 
obyvatel Plenkovic.

1      

2       

3     

3         

4     

5.  Krásné údolí se táhne mezi Plenkovicemi a Hlubokými Mašůvkami. Jak se tento krátký, hluboce zaříznutý 
kaňon kolem Plenkovického potoka jmenuje?

            a) Chobot            b)Hájek            c) Úlehla            d) Potoční

1. Název části Plenkovic

2. Kdo koupil v roce 1481 obec Plenkovice

3.  Velká stavba, která využívá energie vody v rybníce 

k pohánění zařízení

4. Jméno svatého, kterému je zasvěcen místní kostel 

5.  Dnes již neexistující stavba, kolem které v minulosti obec vznikala

6.  Název vesnice, se kterou byly Plenkovice v nedávné době 

úředně propojeny
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HLUBOKÉ MAŠŮVKY

Hluboké Mašůvky leží 
severně od Znojma 
355 m n. m. Mají bo-
hatou minulost. Území 
obce bylo osídleno již 
v pravěku, jak to doka-
zují četné archeologické 
nálezy na několika loka-
litách v našem regionu. 
V části Nivy a U Školy 
bylo objeveno archeo-
logem Fr. Vildomcem 
osídlení nejstaršího ze-
mědělského lidu s kera-
mikou lineární. 

První písemná zpráva o vsi je z roku 1220 
při zakládání kostela v Příměticích, kdy mu 
byl darován kus lesa v Mašůvkách. Asi roku 
1628 připadla ves císaři Ferdinandu III. a po 
ukončení třicetileté války královská komora 
prodala panství, městečko Jevišovice a s nimi 
také Mašůvky maršálu Janu Ludvíku Radui-

tovi, hraběti de 
Souches – (vyslov 
de Súš). Je to slavný 
„největší Brňan“, za-
chránce města Brna 
při jeho obléhání 
Švédy roku 1645. 
Když hrabě roku 
1682 v Jevišovicích 
zemřel, byl pohřben 
v Brně v kostele 
sv. Jakuba, kde má 
nádherný náhrobek. 
V té době měly Ma-
šůvky jen 13 obydle-

ných domů. Nový 
majitel ves velmi 
zvelebil. Nechal zde 
v roce 1680 postavit 
místo dřevěné kap-
le kamenný koste-
lík a přivezl do něj 
z Belgie slavnou 
20 cm vysokou du-
bovou sošku Pan-
ny Marie de Foi 
(i Foy). Jí je kos-
tel zasvěcen a další 
kostely, ve kterých jsou kopie této neobyčejné 
sošky umístěny, jsou také významnými pout-
ními místy. Před 1. světovou válkou přichá-
zívalo na hlavní pouť první sobotu a neděli 
v červenci až 100 procesí z českých i němec-
kých zemí. 

Pod kostelem vytéká z lesa pramen s léčivou 
vodou. Říkalo se mu „Svatá studně“ a nejbliž-
šímu okolí „Svatoňovec“ (další takový pra-
men je až v Dobré Vodě u Kdousova). Z po-
jmenování je patrné, jak si tohoto místa lidé 
odedávna vážili. Přicházeli sem nemocní, aby 
se z pramene napili a jeho vodou se omyli 
(ze Znojma je to asi 2 hodiny chůze). Pověst 
z 19. století vypráví o uzdravení chromého 
člověka, který pak z vděčnosti nechal postavit 
při cestě z Mašůvek do Znojma sedm kap-
liček. Minerální vodu dal hrabě de Souches 
soudně vyšetřit a pak zde postavil menší lázně 
(dnes rodinný domek). Nad kostelem postavil 
obrovský hostinec. Přízemí sloužilo poutní-
kům, patro lázeňským hostům. Lázně zanikly 
roku 1866, snad za vpádu Prusů do našeho 
kraje. Hostinec stojí dodnes. Roku 1744 byla 

HLUBOKÉ MAŠŮVKY

J. L. Raduit de Souches

Venuše

Soška Panny Marie de Foi
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přestavěna poustevna vedle kostela na faru. 
Asi roku 1859 byla založena kalvárie s dře-
věnými kapličkami a hřbitov – do té doby se 
pochovávalo v Příměticích. Roku 1905 bylo 
prostranství Na Úlehle – před kostelem, vysá-
zeno lípami a kopec Kalvárie zalesněn. 

Starou školu – chaloupku nad Svatoňovcem 
vedle kostela – založila vrchnost z Jevišovic 
snad ještě před rokem 1741. V jedné světničce 
pro 30 dětí se vyučovalo až do roku 1923, kdy 
byla postavena škola nová. V době německé 
okupace byla česká měšťanská škola ze Znoj-
ma přeložena do Mašůvek. Chodily do ní děti 
z deseti vesnic i ze Znojma. Po osvobození 
v roce 1945 byla přeložena do Kravska. V této 
těžké době sem chodil i Ctibor Čermák ze 
Znojma, který se později účastnil jako party-
zán osvobozování vlasti. 21. 2. 1945 zahynul 
v Ratiboři u Vsetína, kde má pomník a na 
škole v Mašůvkách pamětní desku. 

V Mašůvkách bylo také naleziště kvalitního 
kaolínu, dodávaného do keramických tová-
ren po celém Rakousku. Po 1. světové válce 
skončil provoz dolní i horní cihelny.

Tereziánský katastr z roku 1758 evidoval 
v Mašůvkách celkem 34 domů, v roce 1824 
již 50 domů. Až do zrušení roboty v roce 
1848 byla ves ve velmi špatném stavu. Obcí 
procházela bídná cesta, stavení byla chatrná, 
střechy kryté doškem, zdi oprýskané, mnohá 
pole ležela ladem. Obrat nastal v roce 1882 
vybudováním silnice z Jevišovic do Znojma, 
později v roce 1925 silnice z Hl. Mašůvek do 
Plenkovic. Roku 1932 proběhla elektrifi kace. 

V roce 1941 bylo otevřeno koupaliště. Osvo-
bození 9. května 1945 připomíná velký pa-
mátník nad obcí. 

Rok 1948 byl dobou velkých úprav a budo-
vání. Opraven a zvětšen byl kostel, přistavěna 
věž, ve které nyní visí 4 zvony. Zeminu, vykopa-
nou ze základů věže, použili na vytvoření velké 
terasy před kostelem, kde umístili sochy sedmi 
českých světců – zleva: sv. Václav, sv. Ludmila, 
sv. Cyril, sv. Metoděj, sv. Anežka, sv. Prokop. 
Poslední je rodák z nedalekých Tasovic – sv. Kle-
ment Maria Hofbauer, patron Vídně a Varšavy, 
významná osobnost nejen Znojemska, ale i ev-
ropského formátu. Na opačné straně prostoru 

stojí pomník padlým s oltářem, kaple sv. Anny 
a socha sv. Vojtěcha. Vchod kostela zdobí erby 
zakladatele hraběte de Souches a jeho manžel-
ky. V údolí za kostelem najdeme také Lurd-
skou jeskyni. 12 obrazů tzv. Mariánské cesty 

Památník osvobození
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namaloval Alois Zika 
z Plenkovic. I místo 
kolem pramene bylo 
nově upraveno. Nad 
studnou postavili 
kruhovou vodní kap-
li a vedle ní malou 
kolonádu s freskami. 
Ve výklenku zdiva na-
jdeme od roku 2001 
sochu patrona hasičů 
sv. Floriána. 

ZŘÍCENINA HRÁDKU LAPIKUS stojí za 
Mašůvkami v lese na vysokém skalnatém kopci, 
kousek před ústím Plenkovického potoka do 
řeky Jevišovky. Dochovalo se o něm jen málo 
zpráv. Byl vybudován někdy ve 13.století jako 
součást obranné soustavy hradů a tvrzí na jižní 
moravské hranici. Pobořen a opuštěn byl asi 
za války Jiřího z Poděbrad s uherským králem 
Matyášem Korvínem někdy kolem roku 1470. 
Pustý je tedy víc než 500 roků. Lidová pověst 
říká, že zde sídlili loupežníci, přepadávající 
kupce, kteří vozili zboží na formanských vo-
zech po staré obchodní cestě. Vůdcem lupičů 
a majitelem hrádku byl rytíř Lapi. S jeho jmé-
nem souvisí i pojmenování zlodějů slovem lap-

kové. Dnes je Lapikus důležitým orientačním 
bodem v lese mezi Mašůvkami a Plavčí a také 
cílem turistů a rodinných výletů. Možnou po-
dobu hrádku nakreslil Karel Rivola – viz obrá-
zek níže. Ve zdejších hlubokých lesích se poz-
ději proslavil ještě jeden zbojník. Jmenoval se 
Jan Jiří Grasl a loupil tu na počátku 19. století. 
Na dopadení jeho bandy přijelo několik set vo-
jáků a byla vypsána i vysoká peněžní odměna 
přímo od císaře. Nakonec byl zajat a roku 1818 
popraven. Dodnes se však rošťáckým klukům 
říká „grázl“ a jejich uličnictví „grázloviny“.

Místní názvy: Kněžháje, U Německé cesty, 
Díly, Příčníky, Čertova stěna, Hamerská, Kře-
mely, Panská, Veselka, Písky, Královec, Kančák, 
U Borového, Vápenky, Padělky, U Cihelny, Za 
Cihelnou, Chmelínky, Nivky, Nad Tarasem, 
Venclův kopec, Hradiště, Za Hradištěm, Kap-
lánky, Kopaniny, Hlavatův mlýn – v provozu 
do roku 1894, Bábovec aj.

 

V současné době mají Hluboké Mašůvky 729 
obyvatel.

Kostel Nanebevzetí 

Panny Marie

Lapikus na kresbě Karla Rivoly
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1.  Vyluštíš-li tajenku, dostaneš název slavné hliněné sošky z mladší doby kamenné, kterou objevil učitel a archeolog 
pan Fr. Vildomec z Boskovštejna.

1

2

3

4

5

6

  
2.  Doplň k letopočtům události: 

r 1220 

r. 1470 

r. 1818 

r. 1923 

r. 1932 

r. 1945 

r. 1948 

3.  Víš, z jakého panovnického rodu pocházel císař Ferdinand III.? 

4. Maršál J. L. Raduit de Souches se vyznamenal odvahou a proslavil při obléhání:

            a) Znojma Švédy            b) Brna Turky            c) Vídně Turky            d) Brna Švédy

1. Název hlubokého údolí s léčivou vodou

2. Jméno člověka, který si kdysi Mašůvky koupil

3. Co založil maršál J. L. Raduit de Souches u potoka

4. Jméno zříceniny hrádku

5. Místo, kde se učí děti

6. Co nechal Souches postavit nad potokem



5.  K čemu slouží lázně? 

6.  Víš, jak se měnila úroveň školství v Hlubokých Mašůvkách?  

7.  Co je to kaolín a k čemu se používá?  

8.  O jakém člověku řekneme, že je to „grázl“?  
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MRAMOTICE A KASÁRNA

MRAMOTICE leží 6 km severozápadně od 
Znojma v nadmořské výšce 333 m n. m. 
v údolí Mramotického potoka na svahu kopce 
Rudy. Název obce pochází z osobního jména 
Mramota. Archeologické nálezy dokazují, že 
tuto krajinu obývali lidé již v mladší době 
kamenné, tj. asi před 5 tisíci lety.

První zmínka o obci pochází z 25. 10. 1190, 
kdy český kníže Konrád II. Ota založil Louc-
ký klášter a daroval mu kromě jiných ma-
jetků i Mramotice. Zajímavý je letopočet 
1487, kdy klášter Louka vyměnil s městem 
Znojmem pozemky, aby mohl být založen 
20,5 ha velký Plenkovický rybník. Když roku 
1784 zrušil Josef II. Loucký klášter, odkou-
pil statek Znojmo, kam patřily i Mramotice, 
hrabě Jan Václav Ugarte. Nad vsí postave-
ná kaple byla roku 1846 doplněna věžičkou 
s malým zvonem. V této lokalitě se nacházel 
na tak malou vesnici neobvyklý počet ryb-
níků – sedm: Žebrák (už se neví, kde byl), 
Čekálek a Polanka (na potoku od Žerůtek 
na hranici s kraveckým územím), Strassen 
Teich – čti „štrájsentajch“ (u státní silnice 
pod Kasárnami od Citonic) a Mramotický 
rybník, který zanikl jako poslední (tamtéž 
jako Strassen Teich, jenže přes silnici). Na 

hranicích s Plenkovicemi existoval také je-
den. Pouze Pilský rybník můžeme obdivo-
vat a užívat dodnes. Patří sice ke Kravsku, ale 
mlýn s pilou v údolí pod ním k Mramoti-
cím. V roce 1935 zde žilo i s osadou Kasárna 
545 obyvatel. Pomníček u kostela je věnován 
obětem 1. světové války.

PILA: Nachází se u okresní silnice, která vede 
z Kravska do Znojma v dolíčku mezi kopci 
Mastníkem a Mramotickým. Je to malá ka-
menná tvrz se zdmi až 1 metr silnými a klenu-
tými stropy. Býval tu v jedné polovině mlýn 
na obilí a pila na zpracování dřeva. Druhá 
část byla obytná. Prokopanou hrází pod silni-

MRAMOTICE A KASÁRNA

Kostel Bolestné Panny Marie Zvonička

Pomník padlým v 1. světové válce

34



35

MRAMOTICE A KASÁRNA

cí tekla voda do náhonu na mlýnské kolo. Na 
počátku 20. století už kolo neklapalo a byd-
lívali tam hajní – zaměstnanci velkostatku. 
Celý objekt byl majetkem hraběte J.V. Ugarte. 
Posledním obyvatelem pily byl pan Fr. Klíma, 
který zemřel roku 1993. Po 1. světové válce 
byla po hrázi rybníka vybudována silnice 
z Kravska do Přímětic. Okolí „Pily“ bylo mís-
tem četných malých lomů na kámen.

Nejstarší známá jména evidovaná již v roce 
1584: Kabelka, Peřinka, Vlček, Tischler, Jan-
da, Dvořák, Šrámek, Leitner, později Medek, 
Svoboda, Zahradník, Veselý, Molík, Stuhl, 
Havlík, Hammer, Vocílka, Hiess a jiné. V roce 
1794 se uvádí 35 domů a 182 obyvatel.

Řemesla: hostince, obchod, trafi ka, kovář, 
krejčí, obchod s dobytkem, obuvníci aj.

Místní názvy: Na Hrázi, Úlehla, Na Špici, 
Zahrádky, Rybníky, Cahák, Půlka, Podbřezí, 
Orlovna, Na Kopečku, Na Úzkých, Pod Vr-
bama, atd.

KASÁRNA: Osadou byla vyhlášena asi roku 
1820 jako kolonie Mramotic. Osídlení v těch-
to místech vzniklo při stavbě Císařské silnice 
v letech 1739–1749. Je nejmladší obcí v okre-
se. Měla 24 domů a 168 obyvatel – Čechů. 
Nejdříve vznikl zájezdní hostinec, kovárna 
a bouda na uschování nářadí na stavbu. Po-
stupná zástavba vznikala podél silnice. Název 
obce asi souvisí s pracujícími dělníky, kteří 
přebývali v kolně nedaleko hospody po kasá-
renském způsobu. 

Nejstarší rodové jméno Polášek souvisí se 
zbudováním kovárny. Další jména: Chvátal, 
Peřinka, Kašpárek, Šrámek, Šerka, Zlomek 
a jiné.

Místní názvy: osada vznikla opravdu v histo-
ricky nedávné době, a proto se ještě nestačily 
žádné názvy vytvořit. Má pouze jedno jediné 
místní označení, a to „U Silnice“. 

Důležitá je kóta Kasárenského kopce 
s 373 m n. m., významná křižovatka silnic 
s nádherným výhledem do všech světových 
stran v okolí, odkud za příhodných meteoro-
logických podmínek můžeme vidět i Alpy. 

V roce 1980 byla obec Mramotice i Kasárna 
připojena ke Znojmu a v současnosti mají 
592 obyvatel.

Pilský rybník

Pila
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1.  Obec Mramotice leží tolik metrů nad mořem, kolik je stříbrných křepelek ve známém a oblíbeném českém 
jazykolamu:

2.  Mramotice i Kravsko byly darovány nově založenému Louckému klášteru ve Znojmě. Toto datum je tedy 
první písemnou zmínkou o existenci Mramotic. Vypočítáš, v kterém roce se to stalo?

635 + 555 = 

3.  Mramotice byly malá obec. Přesto měly velký počet rybníků. Umíš zjistit a spočítat, kolik jich celkem bylo? 

4.  Proč si roku 1487 vyměnily pozemky vesnice Mramotice s Plenkovicemi? 

5.  Jak se jmenuje jeden jediný rybník, který se zachoval do dnešní doby? 

6.  Vyhledej letopočty, kdy byl založen a kdy zrušen klášter Louka ve Znojmě: 

7. Nejmladší obcí okresu Znojmo jsou Kasárna, patřící k Mramoticím. Vznikla při stavbě důležité dopravní 
spojnice mezi Vídní a Prahou. Jednalo se o stavbu:

            a) silnice (v letech 1739–1749)            b) železnice (roku 1871)

8.  Jaký význam má slovo kasárna? 
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ŽERŮTKY

Obec Žerůtky, prastará slovanská osada, leží 
9 km severozápadně od Znojma v nadmoř-
ské výšce 380 m n. m. Potok odvodňuje vís-
ku směrem k Plenkovickému potoku, který 
pramení poblíž nádraží v Šumné, obtéká 
zříceninu hradu Šimperka, protéká Olbram-
kostelem, Kravskem, Plenkovicemi, Hl. Ma-
šůvkami a za zříceninou hrádku Lapikus se 
vlévá do řeky Jevišovky. Staré zprávy o obci 
jsou spojeny s hradem Šimperk a sousední 
vsí Olbramkostel – od roku 1538 městys. 
Hrad Šimperk založila rytířská rodina Šenků. 
V lesích bylo i několik dalších vesnic, které 
však dávno zanikly, např. ves Vlkov u vel-
kého rybníka Vlkov, kterému se dnes říká 
Šimperák.

První písemná zmínka o vsi pochází snad 
z roku 1353, kdy pan Protiva ze Šenkenber-
ka daroval nějakému Přibíkovi půl hradu 

Šenkenberka, mimo 
Žerůtek. V roce 1427 
je zapsán v listině 
vladyka Ctibor ze 
Žerůtek. Obec leží 
poblíž důležité Cí-
sařské silnice mezi 

Znojmem a Jihlavou, respektive mezi Prahou 
a Vídní. To přinášelo četné výhody, ale i vel-
ká utrpení ve válečných dobách. Dávno před 
třicetiletou válkou byla obec již pustá, asi ná-
sledkem války krále Jiřího z Poděbrad s Ma-
tyášem Korvínem, nebo válek husitských. Od 
roku 1527 znovuobnovené Žerůtky připadly 
spolu se statkem v Olbramkostele velkostatku 
města Znojma. Býval zde panský dvůr a ov-
čín. V roce 1672 se připomíná jen 12 usedlí-
ků, rok 1772 již vykazuje 90 obyvatel. Další 
katastrofy v obci na sebe nenechaly dlouho 
čekat: morová epidemie v roce 1832 a velký 
požár roku 1858, který zničil téměř všechny 
selské usedlosti. 

Stará cesta byla nově budována jako Císařská 
silnice v letech 1739–1749 po francouzském 
vzoru. Jejím základem byl kamenný podklad, 
odvodňovací příkopy, mostky, mosty. Podél 
silnice stály četné zájezdní hostince. V roce 
1871 byla dokončena stavba železnice mezi 
Vídní a Děčínem, kde se na Labi překláda-
lo zboží směřující do Hamburku a za oceán. 
Nádraží za obcí se stalo důležitým centrem, 
ke kterému nově směřovaly čtyři silnice. Že-
lezniční stanice však byla pojmenována podle 
větší obce Olbramkostel.

Škola byla postavena v roce 1893. Na přelo-
mu století měla obec již kolem 300 obyvatel. 

ŽERŮTKY

Formanský vůz asi 

z roku 1600

Parní lokomotivaStará nádražní budova
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Na jaře roku 1904 přišla do obce další ka-
tastrofa v podobě velkého krupobití, které 
poničilo mnoho střech domů. 

Lom byl otevřen roku 1938 a uzavřen roku 
1981. Těžil se zde křemen, živec, hnědý pís-
kovec a žula. 

Roku 1925 byl slavnostně odhalen pomník 
sedmi vojákům padlým v 1. světové válce 
a vybudována silnice do Citonic. 

Podpisem Mnichovské dohody dne 29. září 
1938 bylo rozhodnuto o odstoupení Sudet 
Němcům. Nová hranice vedla kolem Žerůtek, 
které zůstaly české, ale nádraží bylo zabráno 
do říše. Později byly zavedeny lístky na potra-
viny, mýdlo, oblečení, obuv, uhlí aj.

Dnešní významnou dominantou Žerůtek je 
památkově chráněná kaplička stojící na ho-
rizontu při příjezdu od státní silnice. Další 
kaplička se zvoničkou stojí v centru obce po-

blíž staré školy, ryb-
níka a parčíku. Pěk-
ně upravená obec 
s plynovodem, vo-
dovodem, kanalizací 
a od roku 2010 opra-
venou silnicí a chod-
níky. Má i sportovní 
areál s koupalištěm, 
tenisovým kurtem, 
hřištěm a sociálním 
zázemím.

Jména z dávné doby: Bohdalský, Nejedlík, 
Krejčí, Stejskal, Kučera, později Závěrka, 
Žemlička, Šrámek, Chromý, Pikart, Zahrad-
ník, Bambas, Holík, Rada, Tušar, Rytíř, Dvo-
řák, Stehlík, Stroh atd. V roce 1843 zde žilo 
237 osob ve 42 domech, v roce 1911 již 299 
Čechů a jen 2 Němci.

Řemesla: kovář, hrnčíř, truhlář, pokrývač, 
soustružník, parní pila, krejčí, obuvník, ob-
chod s dobytkem, mlékem a se smíšeným 
zbožím a dva hostince. 

Místní názvy: Chmelnice, Nad Rasovnou, Na 
Širokých, U Hranic, U Studánky, Oujezdský, 
Padělky, Vejhon, Na Dlouhých, U Mostku, 
Ouzký, Tálky, Polanka, Kopa, U Pily, Horka, 
Královka, U Stezky, Vašíčkova, Červenice aj.

V současnosti zde žije 260 obyvatel.

Kaplička u silnice Žerůtky
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PRACOVNÍ LIST – ŽERŮTKY

1.  Jak odtéká voda z rybníka v Žerůtkách? Očísluj správné pořadí názvů:

Dunaj Plenkovický potok
Plenkovický rybník Dyje
Jevišovka Černé moře
rybník Koutňák Morava

2. První písemná zmínka o Žerůtkách je z roku – vypočítej: 2010 – 657= 

3.  Tuto zříceninu najdeš severozápadně od Žerůtek v lese u krásného rybníka Šimperák nedaleko Olbramkostela. 
Pojmenování hrádku zjistíš z tajenky v křížovce.

1      

2               

3               

 4        

 5      

6        

    7          

 
4.  Vyvýšenina mezi obcemi Olbramkostel a Žerůtky je – vypočítej: 190 × 2 =  m n. m.

Jmenuje se: vyřeš přesmyčku – OVKRÁLKA 

5.  V roce 1871 byla zbudována důležitá stavba, která vedla z Vídně do Jihlavy a dále do Prahy. Velmi 
ovlivnila životy lidí ve všech vesnicích v jejím okolí. Byla to:

            a) císařská silnice            b) železnice            c) průplav            d) ropovod

1. Rytířská rodina z dávné doby

2.  Velký rybník našeho regionu

3.  Vesnice, která je proslavená po celé ČR 

poutěmi křesťanů

4.  Jméno člověka, který kdysi dávno daroval 

polovinu hrádku Šimperk 

5.  Hliněná soška z mladší doby kamenné, která proslavila 

Hluboké Mašůvky

6. Místo, ve kterém zastavují vlaky

7.  Dřívější jméno rybníka, u kterého stojí zřícenina Šimperk
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OLBRAMKOSTEL

Obec leží na státní silnici asi 12 km severně od 
Znojma. Rozkládá se na svahu nad Plenkovic-
kým potokem v nadmořské výšce 340–430 m. 
Jméno je odvozeno od Olbrama Schenka, 
který žil někdy na poč. 13. století. Byl to bo-
hatý, mocný pán a patřil mu nedaleký hrad 
Šimperk – dnes již zřícenina. Druhá polovina 
názvu je patrně odvozena od kostela Nane-
bevzetí Panny Marie, nápadné a neobvyklé 

stavby v krajině. 
Začal se stavět v ro-
mánském stylu, do-
končen byl ve stylu 
gotickém. Pozdější-
mi opravami ztratil 
starobylý vzhled.

První písemná zpráva o vsi je z roku 1230 
v souvislosti s existencí prastarého světské-
ho proboštství. Za zmínku stojí poslední 
olbramkostelský probošt, který je význam-
nou osobností české historie. Je to Jan Ská-

la z Doubravky a Hradiště, kronikář českých 
dějin, známý pod jménem Dubravius. Musel 
již problémový statek i proboštství prodat roku 
1526 městu Znojmu a tím proboštství zanik-
lo. Fara a některé budovy, které z probošství 
zbyly, mají současnou podobu až z 18. století 
(časté požáry). Císař Ferdinand povýšil roku 
1538 ves na městys a přidělil mu i právo ko-
nat trhy, znak, právo pečetit zeleným voskem 
a řemeslníkům usazovat se. Název městys byl 
obci vrácen v roce 2006. Po třicetileté válce se 
stal Olbramkostel církevním střediskem obcí 
Žerůtky, Plenkovice a Citonice. Město Znoj-
mo zde hospodařilo v pivovaru. Kdy se zde 
pivo přestalo vařit, nevíme. Z pivovaru se do-
chovaly zbytky silných zdí a z Pivovarského 
rybníka pouze malý rybníček nad olbramkos-
telským mlýnem. Znojmu patřil i zájezdní ba-
rokní hostinec u cesty zbudovaný roku 1660, 
pozemky, lesy a několik rybníků – Vlašňov, 
Nový, Čekal, Pivovarský, Neplech, Hluboký, 
Opatovec, Žlíbek. Nejvyšší počet obyvatel byl 
zaznamenán v roce 1850. To zde žilo 725 lidí 
asi ve 130 domech. 

OLBRAMKOSTEL

Kostel Nanebevzetí Panny Marie s farou

DubraviusZnak zakladatelů

Olbrtamkostela a Šimperka
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OLBRAMKOSTEL

Velký pokrok nastal v roce 1907 osvětlením 
obce lampami. Roku 1922 pomohla veřej-
ná sbírka peněz k pořízení 2 zvonů do věže 
a opravě věžních hodin z roku 1905. V této 
době přibyly silnice do Vracovic, na nádraží, 
ke hřbitovu a do Kravska. Elektrifi kace obce 
proběhla v roce 1932. I přes nátlak na začle-
nění obce do německé říše v roce 1939 se 
podařilo udržet hranici těsně kolem vesnice. 
Před skončením války se Němci ještě chystali 
k velké obraně, a proto navezli do lesa Vápe-
nice mezi Kravskem a Olbramkostelem velké 
množství munice. Při jejím odklízení v červ-
nu 1945 došlo k velkému neštěstí, kdy náklad-
ní auto s vojáky najelo na minu a při výbuchu 
zahynulo osm mužů z vesnic našeho regionu. 
Na tomto místě je postaven v lese pomník. 
Němci opustili Olbramkostel 7. 5. 1945 ve-
čer a týž den ve 23 hodin již obyvatelé vítali 
přední hlídky Rudé armády. Na hřbitově mají 
padlí rudoarmějci pomník. 

Od roku 1950 slouží obyvatelům místní roz-
hlas. O 4 roky později vybudovali asfaltovou 
silnici k rekreačnímu středisku Nový rybník. 
Autobusovou zastávku postavili olbramkos-
telští roku 1956.

Již z roku 1590 se dochovala žádost o zalo-
žení české školy. Záznam z roku 1657 říká, 
že shořela. Byla jednou z nejstarších škol na 
Znojemsku. Nynější školní budova byla po-
stavena roku 1842. Do roku 1892 sem cho-
dily i děti ze Žerůtek. Po skončení 2. světové 
války začaly dojíždět starší děti do Kravska, 
kam od roku 1981 chodí všechny děti.

Stavební a umělecké památky: Farní budo-
va (bývalé probošství), barokní socha sv. Jana 
Nepomuckého, barokní Boží muka, Poklona 
u hřbitova. 

Živnosti a řemesla: potašárna (salajna) vyrá-
běla pro mydláře a koželuhy důležitou drasel-
nou směs z popela, pohostinství, kramářství, 
hrnčířství, kolářství, krupařství, pekařství, 
krejčovství, obuvnictví, sedlářství, stolařství, 
obchod s dobytkem, tabákem, dřevem, smíše-
ným zbožím a zeleninou. 

Místní názvy: Za Humny, Na Lakomých, 
Za Mlýnem, Na Náplavech, Kněží háj, Nad 
Pastviskem, Záhumenice, Hrnčířovec, Hostě-
radský žlíbek, Znojemský cíp, Dlouhé tálky, 
Vozrakovec, Hliniště, Vlašňov, Zápověď, Za 
Hospodou, Padělky, Na Kuchyňkách, Vápe-
nice, Bílá hlína, Keramiky, Pod Strážkou, Za 
Struhami, U Kraveckého lesa aj.

Znak městyse
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OLBRAMKOSTEL

ŠIMPERK je dnešní název jednak pro zříce-
ninu gotického hradu, ale i pro velký, krás-
ný rybník pod ním. Obojí se nachází upro-
střed lesa mezi Olbramkostelem a Vracovi-
cemi. Hrad byl vybudován na ostrožně nad 
Plenkovickým potokem. Vystavěl ho již ve 
13. století významný rakouský rod Schenků, 
a proto se původně jmenoval Schenkenberg. 
Za vlády Jana Lucemburského byl pánem 
hradu Jindřich ze Schenkenberga a potom 
jeho potomci. Poté byl často prodáván a pře-
cházel na různé majitele. V 15. století hrad 
zanikl. Mohou za to buď války česko – uher-
ské, nebo husitské. Jisté je, že ho zničil ob-
rovský požár. Tím zanikla i stejnojmenná ves 
v podhradí. Zápis z roku 1516 uvádí hrad 
jako pustý a stává se majetkem pánů z Nové-
ho Hrádku. Na turistických mapách je uvá-
děn několika názvy: Šenkenberk, Šimberk, 
Šimperák, ale i Vlkov, což je původní název 
rybníka podle zaniklé vesnice, ale toto po-
jmenování se již málo užívá. V současnos-
ti jsou zachovány základy, malé zbytky zdí 
a hradební příkopy.

V současnosti má obec 532 obyvatel.

Letecký snímek obce a kostelaŠimperk dle Karla Rivoly



PRACOVNÍ LIST – OLBRAMKOSTEL

1.  Kdy vznikl tento zajímavý název obce (spojením jména majitele hradu Šimperk pana Olbrama a velkého, 
krásného kostela). Stalo se to na počátku:

            a) 12. století            b) 13. století            c) 14. století

2.  První písemná zmínka o existenci Olbramkostela pochází z roku – vypočítej: 2 010 − 780 = 

3.  Poznej známou osobnost: Narodil se asi roku 1486. Byl humanista, diplomat, historik a církevní činitel. 
Psal historická a literární díla (Dějiny Království českého). Zabýval se rybníkářstvím. Byl také posledním 
olbramkostelským proboštem, neboť musel celé proboštství i se statkem v roce 1526 prodat městu Znojmu 
a tím proboštství zaniklo. Poté byl předním politikem českého státu, od roku 1541 olomouckým biskupem.
Napiš jeho jméno, pomůže ti tato přesmyčka: NAJ LASKÁ, zvaný VIUSBRADU

4.  Některá práva byla obci přiznána v souvislosti s jejím povýšením na městys. Stalo se to v roce 1583 
a ty vyber z nabídky čtyři správná práva, která městys obdržel:

 a) konat trhy b) opevnit se  c) vybírat mýto za průjezd městysem 
 d) razit mince e) pečetit zeleným voskem f) novým řemeslníkům usazovat se
 g) mít svého mistra kata h) mít svůj znak  

5.  V Olbramkostele byla jedna z nejstarších českých škol na Znojemsku. V roce 1657 však shořela, takže 
se zde učilo jen 67 roků.
Zjisti, kdy byla založena 

6.  Jak se jmenuje část lesa, do kterého navezli Němci před ukončením 2. světové války velké množství munice 
ve snaze zastavit postup Rudé armády.

            a ) Vápenka            b) Kaolínka            c) Horka            d) Vápenice

7.  V 19. století se začala rozvíjet hromadná přeprava zboží a osob. Přiřaď k obrázkům správné názvy 
dopravních prostředků: 
A – dostavník, B – formanský vůz, C – parní automobil Josefa Božka z roku 1815, D – automobil Prezident
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VRANOVSKÁ VES A HOSTĚRÁDKY

HOSTĚRÁDKY: Obec vzdálená 15 km od 
Znojma. Jevišovická pahorkatina zde dosahuje 
výšek až 385 m n. m. Sever odvodňuje místní 
potůček do Plenkovického potoka. Značnou 
část okolí pokrývají lesy. Střediskem osídlení 
v této části našeho regionu byla nejdříve jen 
malá víska Hostěrádky se starým zájezdním 
hostincem, dnešní Ranč, jehož založení se 
ztrácí v šeru věků. 

Roku 1360 se tato ves připomíná v souvis-
losti s hradem Šimperk (od 15. století pus-
tý). Ve středověku však Hostěrádky úplně 
zanikly a zarostly lesem spolu s dalšími osa-
dami – Hypice, Telčice, Šimperk, Vlkov, což 
bylo i jméno velkého rybníka, kterému se 
dnes již říká podle názvu zříceniny Šimperák 
a pojmenování Vlkov se přestává používat. Ze 
zaniklých vesnic byly znovu obnoveny pouze 
Hostěrádky roku 1710.

VRANOVSKÁ VES: Obec vznikla poměr-
ně pozdě, až roku 1662 na rozhraní jevišo-
vického a vranovského panství, rozděleného 
silnicí. Na vranovské části byl založen rozleh-

lý čtyřkřídlý zájezdní hostinec s rozměrným 
hospodářským zázemím, zvaný Zlatá ko-
runa, později Vranovská hospoda, konečně 
Vranovská ves. Tento název pak přešel i na 
celou osadu. Hospoda, opatřená znakem 
hrabat Althanů z Vranova stojí, i když zcela 
nevyužita a velmi zchátralá, dodnes s popis-
ným číslem 52. Když v roce 1648 skončila 
třicetiletá válka, stal se majitelem sousedního 
jevišovického panství slavný zachránce Brna 
před Švédy Jean Louis Raduit de Souches 
(vyslov Žán Lui Raduít de Súš). Jeho majetek 
sahal až k silnici ve Vranovské Vsi a patřila 
mu také hospoda v Pavlicích. Za panování 
Marie Terezie bylo zapotřebí rychleji cestovat 
a dopravovat zprávy po říši. Proto se zača-
la modernizovat stará Haberská cesta z Pra-
hy do Vídně, která kdysi dávno vedla přes 
Pavlice lesem k hostinci Kocanda v Kravsku. 
Z Pavlic tedy zmodernizovali trasu jižnější ko-
lem hostinců ve Vranovské Vsi, Hostěrádkách 
a Olbramkostele a dále pokračovali do Zno-
jma. Jezdíme po ní dodnes. Císařská silnice 
byla budována v letech 1739–1749 (více po-
drobností o stavbě najdeš v pojednání o Pav-
licích a Žerůtkách). Postupně se zlepšovala 
i bezpečnost na cestách a silnicích. Tu měl na 
starosti správce znojemského hradu v rozsahu 
mezi Znojmem a Moravskými Budějovicemi. 
Na Císařské silnici byl zahájen poštovní pro-
voz roku 1753 a zřízeny příspřežní poštovní 
stanice, na kterých bylo nutno vystřídat una-
vené koně. První byla zřízena na trase Znoj-
mo – Praha právě ve Vranovské Vsi. Když se 
později začala pošta vozit po železnici, přebu-
dovali tuto již nepotřebnou poštovní stanici 
na keramickou továrnu. 

VRANOVSKÁ VES A HOSTĚRÁDKY

Hostinec Zlatá koruna
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VRANOVSKÁ VES A HOSTĚRÁDKY

Za vlády Marie Terezie se také vypracoval tzv. 
tereziánský katastr, soupis všech obcí říše. 
Podle něj bylo tehdy ve Vranovské Vsi něco 
přes 20 domků. Roku 1770 se zavádí popisná 
čísla domů. Josef II. dal vypracovat nový, tzv. 
josefi nský katastr, který nám poprvé podává 
podrobný popis vesnic a veškeré půdy říše. Za-
vedl i jednotně předtištěné matriky, do nichž 
se zapisovalo německy. Předtím byly zápisy 
latinské nebo české. Přesné zaměřování půdy 
geometry se provádí až od poloviny 19. sto-
letí a pořizují se katastrální mapy. Důležitý je 
rok 1848 – zrušení roboty, kdy poddaní za-
čínají mít více času pro sebe. Zakládají sady, 
včelaří, věnují se více řemeslům a své přebytky 
odvážejí na trhy až do Vídně. Budují se další 
místní nové silnice, čímž se vesnice spojují 
s okolním světem. 

Zprovozněním železnice roku 1871 kraj ješ-
tě více ožil. Zajímavé je, že trať musela u Že-
růtek odbočit do lesů k Šumné, protože kra-
večtí sedláci se báli požárů a vynutili si odklon 
tratě od naplánovaného směru na Jevišovice. 
Kromě Znojma máme nádraží v blízkosti ves-
nic v Citonicích, Olbramkostele a Grešlovém 
Mýtě. Zavedením železnice začaly mít zá-
jezdní hostince při silnici méně zákazníků, 
neboť cestující využívali rychlejšího cestování 
po kolejích, přestaly se vyplácet a byly ruše-
ny. Proto roku 1872 přeměnili v Hostěrád-
kách hostinec na keramickou továrnu. Ro-
dina Vojnových zde podnikala do roku 1938, 
jejich hrobku najdeme v Pavlicích. 

Ve Vranovské Vsi navázala na odvěké hrn-
čířství rodina Wranických a v bývalé poštovní 
stanici začali vyrábět od roku 1874 kerami-
ku i cihly. Keramičku provozovali až do 

období po 2. světo-
vé válce a vyráběli 
především květináče 
a odpařovače. Od 
roku 1953 se výroba 
postupně omezova-
la, ale ještě roku 1974 

slavila 100 let trvání. Zchátralá keramička byla 
v roce 1993 přestavěna na hotel Club. 

Místní hřbitov byl založen roku 1901. Před 
1. světovou válkou se osada germanizovala, 
v dřívější době však byli skoro všichni obyva-
telé obce Češi.

Škola byla založena 
již roku 1804 – ně-
mecká. Předtím cho-
dily děti do Pavlic 
a učily se česky. Ško-
la se velmi přičinila 
o poněmčení ves-
nice. Již roku 1890 ji rozšířili na dvojtřídní 
a roku 1910 vystavěli druhé patro, tolik bylo 
v obci dětí. 

V roce 1921 při sčítání lidu žilo v obci 607 
obyvatel, 265 Čechů a 342 Němců. Všechny 
úřední dokumenty se psaly dvojjazyčně. Roku 
1936 založili Němci v obci fašistickou stranu 
NSDAP, jejíž členové si vynutili po podepsá-
ní Mnichovské dohody připojení vsi k Su-
detám. Většina Čechů musela uprchnout do 
vnitrozemí k příbuzným a známým. Hranice 
německé říše vedla po hranici katastru. Kdo 
chtěl cestovat z Olbramkostela do Pavlic, mu-
sel ve Vranovské Vsi dvakrát přejíždět hranice. 

Stará keramička, nyní hotel

Stará škola
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VRANOVSKÁ VES A HOSTĚRÁDKY

Jednou v Hostěrádkách, podruhé při výjezdu 
z obce směrem na Pavlice. Od fašistů byla 
Vranovská Ves osvobozena Rudou armá-
dou 8. 5. 1945 v 1 hodinu 15 minut v noci. 
V srpnu pak byli odsunuti všichni Němci. 
Směli si vzít s sebou pouze šestikilové zavaza-
dlo na osobu. 

Elektrifi kace obce proběhla až v letech 1946–47 
jako v jedné z posledních v kraji. Roku 1949 
se budoval obecní vodovod a roku 1956 au-
tobusová zastávka. Přelomový byl rok 1957, 
neboť všichni zemědělci museli předat půdu 
státnímu statku, pozemky byly zceleny a lidem 
vymezeny záhumenky. Zmizely stromy a meze 
z polí. Roku 1959 byl uveden do provozu míst-
ní rozhlas. Roku 1999 se zbudoval vodovod 
tří obcí – Vranovské Vsi, Pavlic a Grešlového 
Mýta, roku 2000 se zavedl do obce plyn.

Památky: ze starší 
doby jsou zde za-
chovány dva znaky. 
Jeden je zavěšen nad 
vchodem do býva-
lého hostince Zlaté 
koruny. Je to znak 
vranovské vrchnos-
ti – hrabat Althanů. 
Druhý je na patní-
ku zabudovaném na 
hrázi rybníčka u sil-
nice nedaleko od 

štítu Zlaté koruny. Patník – hraniční kámen 
jevišovického panství se znakem J. L. Radui-
ta de Souches, je jeho původní znak z rodné 
Francie. Další památka Kaple sv. Stanislava 
byla postavena v roce 1804. Sv. Stanislav byl 
biskup a mučedník z Krakova. 

V lese najdeme i památník JUDr. Josefa Ma-
reše, prvního českého starosty Znojma, který 
do obce rád přijížděl. 

Řemesla: potašárna čili salajna, kde z dře-
věného popela sbíraného po domácnostech 
nebo z páleného odpadového dřeva dodávali 
důležitou surovinu draslo mydlářům a koželu-
hům, pálenice, kovárna, kolářství, bednářství, 
pekařství, stolařství, řezníci, ševci, hospodští 
a obchodníci. Vedle drobné zemědělské vý-
roby a dvou větších statků se lidé živili hlav-
ně keramickou výrobou. Byli zde i bezzemci 
a chalupníci, ale žádní sedláci. 

Jména osadníků: Lang, Procházka, Svo-
boda, Stohlhofer, Frey, Jech, Kořínek, Čaloud,
Pospischil aj. 

Znak J. L. Raduita 

de Souches

Pomník J. Mareše
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VRANOVSKÁ VES A HOSTĚRÁDKY

Místní názvy: Štítarské louky, Suché lou-
ky, Jalovčí kopec, Černé bláto, U Cihelny, 
U Křížku, U Dubu, U Studánky, Holý kopec, 
Junáky, Ranč a jiné.

Roku 2002 byla ob-
ci přidělena vlajka 
a znak. Červená 
i zelená barva připo-
míná barvy dřívější 
vrchnosti, zelená na-
víc symbolizuje okol-
ní lesnatou krajinu. 
Zlatá korunka po-

ukazuje na původ obce v podobě velkého 
zájezdního hostince. Meč je znakem sv. Sta-
nislava.

Vranovská Ves má v současnosti 270 obyvatel.

Znak obce 
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PRACOVNÍ LIST – VRANOVSKÁ VES A HOSTĚRÁDKY

1.  Kdy obec vznikla? Vrchnost z Vranova zde založila nejdříve hostinec, zvaný Zlatá koruna, potom se mu 
říkalo Vranovská hospoda, později se ujal název Vranovská ves, který se rozšířil již na celou obec.

            a) 1652            b) 1662            c) 1552

2. Proč se po roce 1871 začaly rušit mnohé zájezdní hostince na Císařské silnici z Prahy do Vídně?

            a) klesl počet cestujících z důvodu zvýšeného počtu přepadávání povozů zloději
            b) klesla přeprava osob i nákladů po vybudování a zprovoznění železnice 

3. Co se začalo ze zkrachovalých hostinců v našem regionu budovat?

            a) obchody            b) školy            c) keramické dílny 

4.  Kolik bylo ve Vranovské Vsi přibližně domů, když v roce 1750 nechala císařovna 
Marie Terezie provést vůbec poprvé sčítání lidí a domů? Vypočítej: (1 000 : 5) − 180 =  

5.  V tajence najdeš jméno císaře, který zavedl již předtištěné a pouze německé matriky. Do matrik se 
zapisují údaje o narození a úmrtí obyvatel. V dřívějších stoletích se matriky u nás psávaly česky nebo latinsky. 

1

2

3

4

5

6. Milník – hraniční kámen – patník, který je zabudován u rybníka, je památkou. Je na něm vidět erb – znak:

            a) Marie Terezie b) hrabata Althanů z Vranova            
            c) města Znojma d) J. L. Raduit de Souches

7. Část Českomoravské vrchoviny, kde se Vranovská Ves nachází, se nazývá :

            a) Dyjsko-svratecký úval            b) Třebíčská pahorkatina            c) Jevišovická pahorkatina

1.  Jihovýchodní část Českomoravské vrchoviny se jmenuje 

pahorkatina?

2. Předchůdce dnešního hotelu

3.  Jméno obránce Brna v 30-ti leté válce, zakladatele lázeňství 

v Hlubokých Mašůvkách

4. Co způsobilo krach mnohých hostinců na Císařské silnici

5. Nejrozšířenější sport na světě
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Leží 15 km severně od Znojma asi 400 m n. m. 
v Jevišovické pahorkatině. Díky příhodným 
přírodním podmínkám bylo toto území osíd-
leno už v pravěku. V mladší době kamenné 
čili neolitu před sedmi tisíci lety zde sídlili 
zemědělci. Archeologické nálezy z té doby, 
které objevili badatelé Fr. Vildomec a Jar. Pal-
liardi, jsou uloženy v Moravském zemském 
muzeu v Brně. 

První zmínka o vsi z roku 1252 potvrzuje 
příslušnost Pavlic k panství Hradiště sv. Hy-
polita u Znojma. Později byla ves majetkem 
vrchnosti z hradu Bítova a od roku 1628 sou-
částí jevišovického panství. V třicetileté vál-
ce Pavlice hodně utrpěly. Ležely na Císařské 
cestě, kudy několikrát táhla vojska švédská 
i rakouská. Když připadlo jevišovické panství 
císaři Ferdinandu III., rozhodl o jeho prode-
ji. Roku 1648 si vše koupil slavný obránce 
Brna maršál Jan Ludvík Raduit de Souches 
(vyslov de súš). Na protestantské panství po-
volal nový majitel jezuity, kteří se postarali 
o pokatoličtění obyvatel. Zakázali chodit 
poddaným na nekatolická kázání a ničili je-
jich náboženské knihy. Roku 1667 žilo ve vsi 
21 rodin. Roku 1743 bylo panství znovu pro-
dáno, tentokrát rodině Ugartů (jiná větev než 
kravecká).

Dálková komunikace, která obcí odpradáv-
na vede, sehrála důležitou historickou roli při 
osídlování a vývoji nejen Pavlic, ale ovlivnila 
celý region. Předchůdkyně dnešní „Státní sil-
nice“ tzv. Haberská stezka byla v provozu 
od pravěku. V písemných pramenech je cesta 

doložena od počátku 12. století a spojovala 
Vídeň s Prahou. Vedla přes Laa an der Tha-
ya, Znojmo, Kravsko, Moravské Budějovice, 
Římov, Heraltice, Brtnici, Jihlavu a dále do 
Čech. Tato trasa v historii různě měnila svoji 
polohu. Za panování Marie Terezie, kdy byla 
dostavěna tzv. Císařská silnice, jež vedla na 
českém území od Znojma přes Olbramkostel, 
Moravské Budějovice, Želetavu, Jihlavu a dále 
do Čech, jak ji známe dnes. Původní Haber-
ská cesta tak úplně zanikla. Kupce, cestující 
a poutníky bylo potřeba také ubytovat, na-
sytit a postarat se o jejich koně. To zabezpe-
čovaly hostince. Bylo třeba také řemeslníků 
a zemědělců, kteří zabezpečovali potraviny. 
To vše přinášelo místům kolem silnice zisky 
a umožňovalo jejich další rozvoj. Přítomnost 
takové stezky byla pro kraj cennou devizou. 
Po této cestě kdysi soustavně projížděly ná-
klady se zbožím, ale také pochodovala voj-
ska Přemyslovců, husitů, Jiřího z Poděbrad, 
uherského krále Matyáše, Habsburků, Švédů 
a další, která naopak přinášela mnoho utrpení 
a škod. Často se po této cestě ubíraly i králov-
ské družiny. K nejpočetnějším patřila družina 
císaře Karla VI. z roku 1723 s tisíci vozy a více 
než tisíci jezdci. Císař Karel VI., otec Ma-
rie Terezie, započal s budováním pevnějších 
silnic. Nejprve se zaměřil na spojení Vídně 
s Brnem a Olomoucí (od roku 1727), potom 
na silnici mezi Vídní a Prahou. Ta byla bu-
dována v letech 1739–1749 v délce 322 km, 
o šířce 7,2 m na pevném, urovnaném terénu 
na kamenném štětovaném podkladě pomocí 
štěrku a s pískovým povrchem. Silnice lemova-
ly ve vzdálenosti 11,4 m stromy k ozdobě kra-
jiny, pohodlí cestujících. V zimě při závějích 
vytyčovaly cestu. Po silnici mohly jezdit ná-
kladní vozy se 6 zapřaženými koňmi (viz text 
o Žerůtkách). I po této nové silnici se ubíraly 
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49



PAVLICE

královské družiny a vojska. Např. v roce 1805 
tudy procházela a plenila Napoleonova fran-
couzská armáda. Do dnešních dnů tato ko-
munikace prošla mnoha změnami – od úzké 
rozblácené cesty s vyježděnými kolejemi, přes 
prašnou silnici, ke zpevněné vozovce, místy 
vydlážděné, později betonovou a ještě pozdě-
ji ji pokryli asfaltovým kobercem s dnešním 
mezinárodním označením I/38 E-59. Lidově 
jí říkáme – státní silnice. 

Roku 1829 vznikla po přestavbě kaple dnešní 
podoba kostela sv. Filipa a Jakuba. Interi-
ér byl renovován roku 1856. Později byla ke 

kostelu přistavěna 
sakristie a zřízena 
fara. Dnes jsou zde 
tři oltáře a nové var-
hany z roku 1996. 
Roku 2008 proběhla 
oprava báně na věži, 
do níž byly uloženy 
dokumenty a foto-
grafi e ze současné 
doby.

 

Bývalý formanský zájezdní hostinec – dům 
č. 1 je významný a nepřehlédnutelný objekt 
v Pavlicích, stojí v cestě hlavní silnici, a ta se 
proto musí vinout ostrou zatáčkou kolem něj 

a nedovolí silnici narovnat. Zprávy o jeho za-
ložení se nedochovaly. Z architektury stavby 
lze usuzovat, že formanský hostinec stával 
v Pavlicích nejpozději na začátku 17. století. 
Za třicetileté války vojáci hostinec několikrát 
poničili a vyrabovali. Jiné prameny ovšem 
uvádějí, že zájezdní hostinec nechal postavit 
až Jean Louis Raduit de Souches kolem roku 
1655, tedy až po ukončení třicetileté války 
roku 1648. Poslední velká přestavba hostin-
ce se udála v první polovině 19. století, kdy 
průčelí v prvním patře dostalo pozdně klasi-
cistní fasádu. Za první republiky zde fungova-
lo řeznictví a uzenářství. Po II. světové válce 
budova připadla Jednotě, která v ní provozo-
vala hostinec. Budovu však příliš neudržovali. 
Po roce 1989 byl objekt v restituci vrácen pů-
vodnímu majiteli. 

V letech 1833 až 1835 postihla obec mo-
rová epidemie. Vyžádala si přes 30 obětí. 
Na hřbitově pochovávali nebožtíky z Pavlic 
a Grešlového Mýta a do roku 1901 i z Vra-
novské Vsi. Před válkou se v Pavlicích velmi 
dařilo perleťářskému řemeslu. Pochází z da-
lekého Orientu a do našeho kraje se dostalo 
dávno v dobách křižáckých tažení. I surovina 
byla dovážena od moře. Kromě hlavního vý-
robku – knofl íků, dělali perleťáři i ozdobné 
řetízky, sponky, přezky a ze zbytků vykláda-
li dřevěné šperkovnice, tzv. intarzie. Dodnes 
lze najít v obci při různých výkopech v zemi 
zbytky perleti. 

Kroje nejen v Pavlicích, ale na celém Znojem-
sku již zanikly. Velký podíl sehrála tendence 
k poměšťování a tím odkládání typického 
oblečení venkovanů. Projevil se vliv Dolních 
Rakous, kde se nosily šaty spíše nevýrazné. 

Oprava věže kostela

Zájezdní hostinec
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Dříve muži na Znojemsku nosívali kožichy, 
podobně jako na Českomoravské vysočině, 
na hlavě kožešinovou beranici nebo plstěný 
široký klobouk, kolem krku černý šátek. Svět-
le modrý kabát byl doplněn žlutými nebo 
černými jelenicovými kalhotami pod kolena 
a bílými či modrými podkolenkami, nízké 
střevíce s přaskou nebo vysoké boty. Ženy 
nosily nízké vystřižené střevíce, černé nebo 
namodralé sukně, modré „fěrtochy“, hedvá-
bím i zlatem vyšívané kordule a košile s vyka-
sanými rukávy, na hlavách zdobené skvostné 
čepce. 

Škola, založená roku 1785, byla soukromá. 
Děti i dospělí se učili v bytě učitele. Asi po 
deseti letech si pronajali další místnost. Roku 
1800 po přestavbě domku vznikla nová škola 
a roku 1884 nová školní budova uprostřed 
Pavlic. Byla dvojtřídní, od roku 1903 troj-
třídní. Sbor dobrovolných hasičů založený 
v roce 1893 je činný dodnes. V letech 1904–1906 
propojila nová silnice obec s Boskovštejnem 
a Jevišovicemi. Brzy po vzniku republiky, 
v březnu 1919, byl založen Spolek mládeže, 
který zasadil roku 1919 lípu Svobody v horní 
části vsi a ještě téhož roku byl přeměněn v tě-
lovýchovnou jednotu Sokol. 21. ledna 1921 
vznikl spolek Orel a roku 1924 otevřeli míst-
ní Orlovnu v místě dnešní mateřské školky. 
Ze stodoly hostince se stala v roce 1932 so-
kolovna. Roku 1930 byla zavedena do obce 
elektřina. Na počátku 30. let se v Němec-
ku dostává k moci Hitler a jeho fašistická 
strana NSDAP. Na jeho politiku reagovali 
také Němci žijící na území Československa 
v pohraničí v tzv. Sudetech. Nepokoje pro-
bíhaly například i ve Vranovské Vsi, kde byla 
velká část obyvatel německé národnosti. Ob-
jevily se tam nakreslené hákové kříže a roku 
1936 byla ve Vranovské Vsi založena místní 

fašistická strana. V Pavlicích žilo pouze české 
či česky smýšlející obyvatelstvo. Po podepsá-
ní mnichovské dohody v září 1938 vyhlásil 
prezident Edvard Beneš všeobecnou mobili-
zaci, a tehdy z Pavlic narukovalo 65 mužů. 
Sudety, ve kterých žilo obyvatelstvo české 
i německé národnosti, byly vydány Němec-
ku. Nastal útěk Čechů ze smíšeného znojem-
ského území. Stěhovali se do krajů, jež měly 
zůstat nadále Československu. I v Pavlicích 
se mnoho českých rodin chystalo k útěku. 
Když však bylo úředně potvrzeno, že Pavlice 
nebudou Němci obsazeny, nastěhovalo se na-
opak do obce 49 rodin ze zabraného území. 
17. října 1938 byly v obci označeny říšské 
hranice. Část území obce připadla Říši, část 
zůstala republice. Jestliže některý rolník jel na 
své pole, musel mít propustku. Všechny české 
nápisy musely být změněny na německo-čes-
ké. Za protektorátu patřily Pavlice pod Mo-
ravské Budějovice. Dva kostelní zvony ode-
brala armáda pro své potřeby. Velké množství 
občanů bylo nasazeno na práci v Říši. Postra-
chem občanů bylo gestapo, které přicházelo 
do obce nejvíce na anonymní udání (zabijač-
ky načerno, prohlídky zásob obilí, dobytka 
či masa). Dne 8. května 1945 se po celý 
den shromažďovala německá vojska kolem 
Pavlic, rozestavovali tanky a děla. Protože se 
však kolem půlnoci přiblížila Rudá armáda 
od Jevišovic a od Znojma, nastal bezhlavý 
útěk Němců. Zahazovali vše, co měli na vo-
zech v pytlích, jako mouku, hrách, čočku, 
cukr, sůl atd. Dobytek, který nemohl běžet, 
nechali být, nebo jej zastřelili. Všude se vá-
lelo mnoho ručních granátů, pancéřových 
pěstí a jiné munice. Rudá armáda dorazila 
9. května ve 2 hodiny ráno a pokračovala dál 
na Prahu. Nešťastnou náhodou v Pavlicích 
tohoto dne zemřel gardový seržant Batyrčin, 
který spadl z terénního auta a utrpěl smrtel-
ná zranění. Je pochován na místním hřbito-
vě. Po skončení války bylo z Pavlic odsunuto 
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165 lidí, do prázdných domů přišli noví oby-
vatelé. Roku 1948 museli místní živnostníci 
pod státním nátlakem uzavřít své živnosti, 
nebo jim byly zestátněny. 1. května byl zave-
den místní rozhlas, roku 1955 založeno JZD 
(jednotné zemědělské družstvo) a poslední 
rolníci byli donuceni do něj vstoupit o tři 
roky později. 

V Pavlicích se naro-
dil akademický so-
chař Karel Pokor-
ný, národní umělec. 
Byl Myslbekovým 
žákem a roku 1917 
vytvořil sochy „Sbra-
tření“, sochu Bože-
ny Němcové, Aloise 
Jiráska a jiné. Řadu 
let působil jako pro-
fesor na Akademii 
výtvarných umění. 

Roku 1984 bylo rozhodnuto umístit v obci 
jeho bustu, kterou odlila z bronzu akade-
mická sochařka Sylva Lacinová z Brna, jeho 
žákyně.

21. srpna 1968 obsadila vojska Varšavské 
smlouvy Československo. Pavlicemi opět pro-
jížděly tanky a obrněné vozy Rudé armády. 
V obci se nezastavily. 

Od ledna 1969 v obci mohou řidiči čerpat 
pohonné hmoty. V 70. letech bylo polože-
no vodovodní potrubí, zbudována kanali-
zace a chodníky, roku 1986 začala výstavba 
vodovodního přivaděče od hlavního řádu 

Vranov–Dukovany, na který jsou napojeny 
i Pavlice. Roku 1978 byla otevřena prodejna 
Jednota.

Pavlický dvůr se nachází asi 1 km za vesnicí. 
Areál barokního dvora je v dnešní době velmi 
zpustošený.

Místní názvy: Suché louky, V Hraničkách, 
U Žebráka, U Ctidružické cesty, Kopaninka, 
Žlíbek, Zelené zahrádky, Kopeček, Františkán, 
Blažkovský rybník, Zahrádky, U Cihelny, Žle-
by, Štampruk, U Hrušky, Mírovec, Pavlický 
dvůr, atd. 

Stará jména: Přibyl, Parůžek, Březina, Je-
řábek, Kop atd. 

Dnešní dominanty: kostel sv. Filipa a Jaku-
ba, zájezdní hostinec, Pavlický dvůr, sousoší 
Nejsvětější Trojice a barokní Boží muka. Na-
chází se při výjezdu z vesnice směrem k Bos-
kovštejnu. 

Název Pavlice je jediný v ČR. Pavlice jsou však 
také na Slovensku. Představitelé obcí spolu již 
navázali přátelství.

Znak a vlajka obce Pavlice byly schváleny 
v prosinci 2008 a slavnostně uděleny dne 
15. ledna 2009.

Busta K. Pokorného
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Znak: pravé červe-
no – stříbrně půlené 
pole s kotvicovitým 
křížem a šesticípou 
hvězdou má připo-
mínat nejstarší his-
torické majitele ves-
nice. V levém poli 
zubatě půleném, 

zlatě – zeleném nahoře se vyjímá esovitě sto-
čený had a dole stříbrný džbánek. Zelená bar-
va symbolizuje zemědělství, křížem zaháněný 
had je atribut sv. Filipa a džbánek připomíná 
keramiku. 

Vlajka: je dělena na čtyři svislé pruhy – zele-
ný, bílý, červený a žlutý. Uprostřed se opakuje 
kříž a hvězda ze znaku. Vyzdvihuje počátky 
obce. 

Současný počet obyvatel 479.

Znak obce
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1. Vypočítej rok první písemné zmínky o Pavlicích: (300 × 4) + 52 = 

2.  Očísluj pořadí majitelů, kterým ves Pavlice v průběhu staletí postupně patřila

Raduit de Souches Jevišovičtí
Hrabě Ugarte Bítovští
Hradišťští u Znojma císař Ferdinand III

3. Očísluj pořadí vývoje hlavní silnice procházející Pavlicemi

E 59 Císařská Haberská státní

4.  Jaké zařízení zajišťovalo lidem i zvířatům, kteří cestovali dříve po silnici z Vídně do Prahy, pohoštění 
a nocleh, zjistíš vyluštěním přesmyčky.

CETINHOS 

5.  Označ název nakažlivé nemoci, která řádila v Pavlicích před téměř 200 lety a připravila o život asi třicet 
obyvatel

            a) AIDS            b) cholera            c) ptačí chřipka            d) mor

6.  Vyluštíš – li křížovku, zopakuješ si název sportovního spolku, který zde byl založen roku 1919 hned po 
vzniku samostatné Československé republiky

1       

2       

3      

4      

5         

7.  Jakým zvláštním, neobvyklým a netypickým řemeslem se dříve živily některé rodiny v Pavlicích?

1.  Jméno slavného „Brňana“, který si koupil jevišovické panství 

i s Pavlicemi

2.  Jiným cizím slovem pojmenovaná mladší doba kamenná

3. Jaké oblečení se v našem regionu mezi lidmi nedochovalo

4. Patronem čeho se stal hrabě Alois Ugarte

5.  Jméno učitele a archeologa, který prozkoumal pradávnou 

historii našeho regionu
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Tradice. Co je to za slovo? K čemu jsou tra-
dice dobré? Není to zbytečný přežitek? Hod-
ně otázek pohromadě. Jak na ně odpovědět? 
Pojďme si to vysvětlit. 

Co je to tedy tradice, tradiční? Co označu-
jeme tímto pojmem a co pro nás znamená? 
Jsou to zvyky, pravidla, obyčeje, názory – co-
koli, co prochází generacemi beze změn, či 
jen s malými obměnami. Tradice je něco, co 
současníci v určité vážnosti, hrdosti a úctě 
přebírají od svých předků a předávají svým 
potomkům. Je to něco, co nám stále má co 
říci či dát. Tradice nás spojuje s naší minu-
lostí, má vliv na výchovu, myšlení a jednání 
jedince i celé společnosti. Kultivují nás, dá-
vají našemu konání smysl a morálně mravní 
základ. Pojďme se nyní projít celým rokem 
z pohledu některých tradičních činností 
a zvyků.

JAK ŠEL ROK NA VSI

V současnosti jsme si zvykli začínat nový rok 
1. lednem. Máme státní svátek, den zapsaný 
v kalendáři červeně, k obědu slavnostní jídlo 
a po něm projev prezidenta republiky. Ale tak 
tomu dříve nebylo. 

Nový rok začínal v prosinci první adventní 
nedělí. Čtvrtého prosince dodnes nezapomí-
náme ulomit několik třešňových větviček, 
tzv. „barborky“. Vykvetou-li do Štědrého 
dne, věřilo se, že se dívka brzy vdá. Pátého 
prosince chodí sv. Mikuláš s andělem a čer-
tem a naděluje dětem dárky. Vánoce mají 
dodnes své kouzlo. Na Štědrý den se držel 
půst až do večera, aby lidé uviděli „zlaté 

prasátko“. K večeři bývala čočková polévka, 
vánočka, štrůdl, sušené ovoce a ořechy. Kap-
ra a bramborový salát neznali. Po večeři šli 
všichni ke stromečku a zpívali koledy. Fas-
cinující je pro děti moment, kdy se rozsvítí 
stromeček. Připomíná návrat slunce, svět-
lo, teplo a lásku v srdcích lidí. První zprá-
va o ozdobeném stromečku je z roku 1570 
z Brém v Německu. Dávání dárků od Ježíš-
ka, který svůj příchod oznamuje zvoněním 
a obdarovává hlavně děti, k nám přišlo také 
z Německa. Na půlnoční mši se chodívalo 
vždy. Na sv. Štěpána – 26. prosince – se děti 
rozběhly po celé vesnici na koledu. Známe 
říkanku „Koleda, koleda Štěpáne, co to neseš 
ve džbáně…“. Děti dostávaly ořechy, jablka 
a někde i nějakou tu korunu. Dům se zdo-
bil jmelím, aby ho ochraňovalo před zlými 
silami Země, a také borovým chvojím, které 
přinášelo klid, pohodu a zdraví. 

TRADICE
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A už tu byl 6. leden – svátek Tří králů. Tři 
kluci se oblékli do ministrantských obleků, 
obcházeli celou vesnicí a zpívali známou: 
„My tři králové jdeme k vám, štěstí, zdraví 
vinšujem vám…“. Tento pěkný zvyk se nyní 
znovu obnovuje. Chodívají většinou členové 
charity a sbírají peníze na pomoc potřebným. 
Napíší nám křídou na dveře zkratku svých 
jmen K  M  B  (Kašpar – Melichar – Bal-
tazar) a letopočet. 

Ani v zimní době se nelenilo. Hospodáři se 
připravovali na nové žně. Chystali povřísla na 

svazování posečeného obilí, hospodyně zase 
chodily k sousedkám drát peří z hus, aby byly 
teplé peřiny na zimu. Při této práci se vždy 
sešlo plno lidí, povídalo se a zpívalo. V lednu 
také bývaly zabijačky vepříků a plesy.

Když se v únoru pomalu prodlužuje den 
a příroda se chystá na jaro, slavíme sedm týd-
nů před Velikonocemi masopust. Po vesnici 
dodnes chodí maškary s muzikanty. Průvod 
doprovází veselí, tanec, zpěv, jídlo a pití, 
spousta taškařic, legrácek a bujarosti a hlavně 
se zve do hospody na taneční zábavu. Sma-
ží se koblihy, udí maso. V celé Evropě sahá 
původ této veselice až do 9. století. Po maso-
pustu se už žádné zábavy a plesy dle starých 
tradic konat nemají až do Velikonoc. 

Velikonoce jsou prastarým svátkem jara, pa-
mátkou na umučení a vzkříšení Krista a obě-
tování beránka. Slaví se vždy po jarní rov-
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nodennosti první neděli po jarním úplňku. 
Průběh svátků má pevný program. Tak třeba 
čtrnáct dní před Velikonocemi je neděle Smrt-
ná. Děvčata chodila se „smrtkou“ po vesnici 
a dostávala vajíčka a peníze. Tento zvyk však 
z našich vesnic již vymizel. Týden před Veli-
konocemi je neděle Květná. Věřící si nechá-
vají v kostele posvětit svazek kočiček. Ty pak 
upevní doma za křížek. 

Dny v posledním velikonočním týdnu mají 
svoje určení: ve Škaredou středu se nesmělo 
na nikoho mračit, aby se nemračilo po celý 
rok. Na Zelený čtvrtek přestaly zvonit zvony. 
Říkalo se, že odletěly do Říma. Místo zvonění 
ráno, v poledne a večer chodí dodnes po celé 
vesnici kluci s trakaři a řehtačkami hrkat. Na 
Velký pátek se chodilo do kostela k Božímu 
hrobu a nikdo si nedovolil pracovat na poli 
nebo na zahrádce, nesmělo se prát prádlo, 
musel být posvátný klid. Také se věřilo, že se 
tento den otvírá Země se svými poklady. Ko-
lik pohádek bylo na toto téma napsáno! Na 
Bílou sobotu se slavilo v sedm hodin vzkříšení 
Ježíše Krista. Lidé odcházeli do kostela a zvo-
ny se jakoby opět vrátily na svá místa. Chlap-
ci obcházejí vesnici s koledou a lidé jim rádi 
dávají jako odměnu za hrkání vajíčko nebo 
nějaké peníze. V neděli na Boží hod veliko-

noční vrcholí svátky, končí půst. A je tu Ve-
likonoční pondělí, které známe velmi dobře. 
Kluci mají upletené pomlázky z vrbového 
proutí, ozdobené pentličkami, a prohání jimi 
děvčata. Je to symbol předávání síly a zdraví. 
Šlehají se ženy a dívky, aby byly zdravé, veselé 
a pilné. Chlapci při pomlázce zpívají: „Hody, 
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hody, doprovody, dejte vajíčko malovaný…“ 
anebo „Kázal Kadlec o pět vajec…“. Děvčata 
již mají připravena obarvená a krásně vyzdo-
bená vajíčka – kraslice, která dávají chlapcům. 
Vajíčko je symbol nového života. Dnes se dá-
vají i vajíčka čokoládová nebo zajíčci na zna-
mení příchodu jara. Poslední dubnový večer 
se pálí čarodějnice. Oheň má ochrannou 
moc a čarodějnice jsou symbolem zla, nečisté 
moci a původce všech nemocí. Jejich spálení 
na ohni znamená očistu přírody, lidí i zvířat.

Květen je měsíc plný vůně a květů, jaro je 
v plném proudu. Máj je také lásky čas. Na 
1. máje chlapci svým dívkám stavěli opentle-
né březové větve či celé malé stromky – máj-
ky ke dveřím nebo dokonce až do komína. 
Tento den má být každá dívka políbena pod 
rozkvetlým stromem, „aby neuschla“ a které 

ženě se to nepodaří, musí alespoň sama tento 
stromek obejmout a políbit. 

Mohli bychom také vzpomenout znovu ob-
novený zvyk – majáles. Organizují ho stu-
denti ve městě. Průvod studentů, oblečených 
do kostýmů a masek, prochází se zpěvem 
a s hudbou městem. 

Začátkem června se slavil svátek Božího těla, 
celá vesnice byla uklizená a všude, kudy měl 
jít průvod, vysypaná čerstvě pokosenou trá-
vou a ozdobená větvemi vrb. Děvčata den 
předtím sháněla okvětní lístečky, které uložila 
do košíčků. Maminky pro ně nažehlily bílé 
šatičky a upletly věnečky. Děvčata šla za dru-
žičky. Průvod s knězem obešel vesnici a kona-
la se krátká pobožnost.

V červenci nastaly konečně prázdniny. Děti 
musely pořád plnit svoje povinnosti (donést 
trávu pro králíky, kopřivy pro husy, pást kozu, 
umývat nádobí, poklízet po domě), ale bylo 
více času na zábavu a koupání v rybnících.

Byl to i čas velké pouti do Hlubokých Mašů-
vek. Přicházela tam procesí pěších poutníků 
i z velmi vzdálených míst. Však nad Svatoňov-
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cem jsou dodnes připevněny tabule z jiných 
poutních míst, kde se také stal nějaký zázrak. 
Pro poutníky byly přichystány stánky se sva-
tými obrázky, s občerstvením a dárky z pou-
ti, např. typická perníková srdce. Nechyběly 
houpačky, kolotoče, cukrová vata a jiné pa-
mlsky a atrakce pro děti. 

V srpnu se začínala slavit posvícení. Je to 
oslava sklizené úrody v termínu zasvěcení 
místního kostela. Jako první slaví posví-
cení Plenkovice, jejichž kostel je zasvěcen 
sv. Vavřinci. Je proslavené a nejpěknější 
v celém kraji. Vavřinec má svátek 10. srp-
na. Mládež si zvolí stárka a stárkovou, zajistí 
hudebníky, v sobotu dopoledne postaví na 
návsi opentlenou „máju“ a uspořádají ta-
neční zábavu. Je to doba hodování a odpo-
činku. Hospodyňky připravují pečivo a vaří 
slavnostní jídla. Dříve nesměla chybět husa. 
V srpnu začínaly žně a to byla spousta těž-
ké práce. Když už byl u sedláků samovaz 
a mlátička, to bylo hej! Ale do té doby se 
muselo všechno obilí vymlátit ručně – cepy. 
Ani panáky na polích už dávno neuvidíme. 
To se povříslem svázala otep obilí posečené-
ho kosou, vytvořily se snopy a ty se posta-
vily na sebe do tzv. panáků. Stály na polích 
a hospodáři je postupně odváželi domů do 
stodol, kde se teprve obilí ručně vymlátilo. 
Dnes vše udělají kombajny přímo na poli. 

V září nastává podzim. Ve vesnicích je mno-
ho práce. Sklízí se ovoce, zelenina, brambory, 
kukuřice a další plodiny. V kůlnách lidé lou-
pali kukuřičné klasy, zavěšovali je pod stříšky, 
aby bylo na zimu krmení pro drůbež. Z ku-
kuřičného šustí vytvářely ženy různé fi gurky, 
zvané panenky, které zamilovaní kluci věšeli 
svým děvčatům na kliky u dveří. Při práci 
bylo zase veselo.

Dozrávají hrozny, ale těm se v našich vesni-
cích nedaří. Snad někde u domu, při jižní 
straně, jen tak pro chuť. Říká se, že hranice 
pro pěstování vinné révy ve velkém je u koste-
la v Příměticích. Od kostela na jih vinohrady 
a sklípky jsou. Směrem na sever, kde leží naše 
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vesnice, i když se jedná jen o pár metrů nad-
mořské výšky a několik kilometrů severněji, 
se již réva nepěstuje. Daří se u nás zelí. Snad 
každá rodina má doma škopek, ve kterém si 
připravuje dostatek kysaného zelí na zimu. 
Krouhá se na velkém struhadle, prosolí, pro-
kmínuje a pěchuje ručně nebo se šlape bosý-
ma nohama.

V říjnu po sklizni brambor se pálila brambo-
rová nať a na ohníčcích se pekly brambory, 
opékala kukuřice či jablíčka. Ze švestek se ve 
velkém kotli vařila celý den a noc povidla. 
S mícháním chodily pomáhat i sousedky. Pak 
bylo celý rok co do buchet, knedlíků a na 
vdolky. Když foukal vítr, děti rády vyráběly 
a pak pouštěly na sklizených polích draky.

Listopad začíná svátkem Všech svatých a Du-
šiček. Dnes se těmto dnům říká Památka ze-
snulých. Lidé upravují a zdobí hroby svých 
blízkých, zapalují svíčky a vzpomínají na ze-
mřelé. V kostelích a na hřbitovech se slouží 
mše. 11. listopad je svátkem sv. Martina. Pod-
le pranostiky často přijíždí na bílém koni, což 
znamená, že už může napadnout i první sníh. 
Je to také termín posledního posvícení v kra-
ji. Obvykle se peče martinská husa. V přírodě 
nastává podzim, ubývá světla i tepla. Sklízí se 
poslední plody z polí – řepa a dýně. Je zvy-
kem dýně vydlabávat, vkládat do nich svíčku 
a vynášet ven do přírody. Dnes se dýně i pěk-
ně malují.

A to už se pomalu blíží advent, kterým jsme 
toto povídání začali. Život na vesnici měl 
a stále ještě má svůj řád plný poezie a krásy. 
Lidé k sobě mají blíže než ve městech, necítí 
se tak osaměle. Je třeba staré zvyky zachová-
vat. Televize, její vymyšlené příběhy a negativ-
ní zprávy z dalekého světa nám pravý život 
nenahradí. Choďme ven, bavme se a povídej-
me si se sousedy, pomáhejme si navzájem. 
Dodržujme tradice našich předků a važme 
si jich. Tak můžeme všichni prožít plnější 
a šťastnější život. 
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JAK SE BYDLELO

Téměř v každém domě se žilo i spalo v kuchy-
ni. Podlaha z prken se každou sobotu musela 
vydrhnout rýžovým kartáčem. V domě byla 
i světnice, stále uklizená a postele ustlané. 
Chodilo se tam, jen když přišli hosté. Spá-
valo se v kuchyni po dvou na jedné posteli. 
Tenkrát nikdo neměl vařič, ledničku či prač-
ku. Kvůli každé maličkosti se muselo zatápět 
v kamnech. I v létě. V celém okolí byly peč-
livě vysbírány všechny větvičky, v přírodě byl 
pořádek. Když už nebylo čím rozdělat oheň, 
jezdilo se do lesa na šišky. Rádio neexistovalo, 
objevilo se až ve třicátých letech a televizor až 
koncem padesátých let.

JAK TO BYLO S HYGIENOU

Lidé na vesnici neměli ani koupelnu ani 
splachovací WC. Děti se koupaly v kuchyni 
v neckách nebo ve škopku. V jedné vodě 
se vystřídali všichni členové rodiny. Proto 
se koupali jen jedenkrát v týdnu, a to v so-
botu. Nepoužívala se žádná kosmetika. Zá-
chod byl na dvoře – dřevěná budka. Žádný 
toaletní papír nikdo neznal, rozřezávaly se 
noviny a všechny papírové sáčky se ještě vy-
užily. Když nebyly, používaly se i větší listy 
ze stromů. 

JAK SE ŽILO

Milé děti, přeneseme se v čase do našich vesnic, do doby, kdy byly vaše prababičky a pradědové 
tak malí, jako jste vy. To znamená asi 100 let nazpět do začátku 20. století, do doby Masarykovy 
tzv. první republiky a podíváme se, jak se tenkrát žilo.
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JAK SE HOSPODAŘILO

Každá domácnost na venkově měla nějaké 
hospodářství. Ve staveních, kde měli kozy, 
králíky a slepice, musely ženy nosit trávu 
v plachtě na zádech, nebo ji vozily na tra-
kaři. Pokud byly v domě husy, vypustila je 
ráno hospodyně ze dvora. Samy si našly cestu 
k rybníku či potoku a večer zase přišly zpět 
domů. Obilí se mlátilo cepy. Žitnou slámu 
používali na vycpávání slamníků do postelí. 
Dlouho voněla a dobře se spalo. Obilí mlátili 
dřevěnými cepy rozprostřené na mlatě, klasy 
pěkně doprostřed, tak dlouho, až se všechno 
zrno vydrolilo. Pak se sláma posbírala a obilí 
se přes velké síto – „řiticu“- přesilo. Někte-
ří sedláci měli už mlátičku. Při každé práci 
si lidé vzájemně pomáhali. Ke svačině měli 
často jen chleba, rozdělaný tvaroh a kvašené 
okurky. Pili vodu, meltu, vodu s octem, ně-
kdy, u bohatších sedláků, i trochu vína.

JAK TO BYLO S VODOU

V mnoha staveních neměli ani svoji studnu. 
V obcích bylo vždy několik obecních studní, 
některé ještě s rumpálem a jiné již s moder-
nější pumpou. Ke studním se chodilo pro 
vodu na vaření, na praní i pro zvířata. Nosila 
se v dřevěných putýnkách, později v kbelí-
cích. S každou kapkou vody se šetřilo, komu 
by se chtělo tahat s těžkými kbelíky? Mnohé 
studny slouží doposud, ale lidé je už málo 
využívají, protože máme vodovody až v ku-
chyni.Voda nám teče kdykoli plným prou-
dem, dokonce i teplá. Bohužel si neuvědo-
mujeme, že voda je dar a je třeba s ní šetřit 
a vážit si jí. Bez čisté vody není život.
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JAK SE JEDLO

Velmi jednoduše a skromně. Ráno žitná káva 
a suchý chléb, rohlík jen v neděli. V poledne 
prosté zeleninové polévky, luštěniny, zeleni-
na, moučná a bramborová jídla. Maso bylo 
jenom v neděli, v pátek nikdy – dodržoval se 
bezmasý den. V zimě po zabijačce bylo masa 
trochu více. Udilo se, aby vydrželo na delší 
dobu. Večer se jedly brambory s kozím mlé-
kem nebo jen suchý chléb. V neděli upekly 
hospodyně buchty, třeba s povidly. Lidé jedli 
střídmě, hodně fyzicky pracovali, a tak bylo 
jen výjimečně možné potkat člověka silného 
nebo obézního.

NAROZENÍ DÍTĚTE

Děti se rodily doma. Rodičce přišla pomoct 
porodní bába. Bohužel se občas stalo, že mat-
ka nebo dítě zemřely. Lékaře volali příbuzní 
jen výjimečně. Druhý či třetí den po poro-
du přinesli rodiče dítě do kostela ke křtu. Za 
kmotra či kmotřenku se vybíral někdo z pří-
buzných. Šest týdnů po porodu byla mamin-
ka s novorozenětem v kuchyni za závěsem, 
aby měly trochu soukromí. Říkalo se, že jsou 
v koutě. „Do kouta“ se jim nosilo něco dob-
rého. Většinou slepičí polévka pro maminku, 
aby se po porodu brzy zotavila a nabrala sílu, 
nebo dárek pro miminko.
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JAK SE ŽILO

LOUČENÍ SE ŽIVOTEM

Když byl někdo hodně starý nebo těžce one-
mocněl a cítil, že se blíží jeho odchod z to-
hoto světa, nechal si zavolat kněze, aby se vy-
zpovídal z hříchů a smířil se s Bohem. Říkalo 
se, že pan farář jde nemocného zaopatřit. Po 
smrti otevřeli ve světnici okno, aby duše moh-
la odletět. Zemřelý ležel doma, svítila u něj 
svíčka a třetího dne byl pohřben. 

OBECNÍ BUBENÍK

Pokud potřeboval starosta obce něco oznámit 
občanům, pověřil obecního bubeníka. Ten 
musel obejít celou vesnici a na určených mís-
tech zabubnovat. Lidé se seběhli a vyslechli si 
všechny nové zprávy.

JAK SE CESTOVALO

Tam, kde nevedla železnice, býval hlavním 
dopravním prostředkem koňský povoz. Au-
tobusy se sice objevily po první světové vál-
ce, ale většina lidí na ně stejně neměla pe-
níze, a tak chodili ponejvíce pořád pěšky. 
Dospělí do zaměstnání a děti do školy – a to 
i mnoho kilometrů denně. Později si mnozí 
lidé pořídili kolo. Panečku, to už byla rychlá 
doprava!
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JAK SE ŽILO

JAK SE NA VESNICÍCH ŽIVILI

Kromě zemědělství i různými řemesly. V na-
šem kraji patřili mezi nejpočetnější hrnčíři, 
kováři, stolaři, truhláři, bednáři (zhotovovali 
dřevěné nádoby obepnuté obručemi, např. 
sudy, díže, máselnice aj.), řezníci, pekaři, ševci, 
krejčí, kramáři i obchodníci s různým zbožím, 
pracovníci v potašárně (vyráběli pro mydláře 
a koželuhy směs z popela), koláři (zhotovova-
li dřevěné součásti pro vozy, pluhy, trakaře, 
násady na nářadí aj.) , zedníci, pokrývači, sed-
láři (vyráběli sedla, chomouty, brašny a řeme-
ny), mlynáři, hostinští a nechyběly pálenice. 
Mnozí lidé byli bezzemci, měli jen chaloupku 
a byli pouhými nádeníky, posluhy, pomocní-
ky, pacholky či děvečkami.
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PRACOVNÍ LIST – KRAVSKO – řešení

1.  Kravsko vzniklo v údolíčku podél Plenkovického potoka u staré formanské cesty. 
Uvědom si a zapiš:  a)  jména vesnic, kterými potok protéká

 b)  očísluj pořadí vesnic od pramene k ústí (před názvem vesnice)

Pořadí Vesnice ANO NE Pořadí Vesnice ANO NE

3 Kravsko × Mramotice ×

1 Šumná × Hl. Mašůvky ×

Žerůtky × Vranovská Ves ×

Citonice × Olbramkostel ×

Pavlice × Plenkovice ×

2. Proč si pamatujeme rok 1092?   První písemná zmínka o Kravsku.

3. Co důležitého ohraničují roky 1190–1784?   vznik a zrušení.Louckého kláštera

4. Důležitým mezníkem v historii Kravska bylo zrušení a rozprodej majetku kláštera Louka.

 Znáš jméno císaře, který toto rozkázal?   císař Josef II.

 Vypočítáš, kdy se to stalo? (333 × 5) + 119 =  1784 

5. Proč se říká:

 rybníčku U Transformátru – Žiďák?   podle židovské rodiny, která tu měla svůj obchod

  řadě domů u zámku – Ve Dvoře?   byl zde panský dvůr se stájemi a dalšími hospodářskými 
 budovami, které si lidé později přestavěli na obytné domy

6. Vyluštěním tajenky zjistíš název části lesa, do kterého Němci navezli na jaře 1945 velké množství munice.

1

2

3

4

5

6

7

8

1. Zasvěcení kostela v Plenkovicích

2. Dominanta Kravska

3.  Místo, kde se vařil oblíbený nápoj 

nejen našich předků

4.  Kopec pojmenovaný podle jednoho druhu 

moravského sýra

5.  Část Kravska u prudké stráně s třešňovým 

sadem, kde byl dole dříve rybník 

a dnes je tu soukromý areál pro koně

6. Jméno vladyky z Kravska

7. Název středověkého hostince v Kravsku 

8.  Jméno lesníka, který založil zámeckou anglickou 

zahradu a park 

V A V Ř I N E C

Z Á M E K

P I V O V A R

T V A R Ů Ž E K

V A L E N D A

M I L O T A

K O C A N D A

R E N E T T
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PRACOVNÍ LIST – ZÁMEK V KRAVSKU – řešení

1.  Základ dnešního zámku vznikl roku 1740, kdy dostala rakousko-uherská monarchie nového vládce. 

            a) Rudolf II.            b) František Josef II.            c) Marie Terezie            d) Josef II.

2. Znáš název církevního řádu, který vystavěl pro svého opata toto sídlo?

            a) klarisky            b) benediktýni            c) premonstráti            d) kapucíni

3.  Loucký klášter vystavěl v Kravsku letní rezidenci také proto, aby mohli lépe kontrolovat hospodaření na svých 
 statcích. Které to byly?

ANO NE ANO NE

hospodářský dvůr s chovem dobytka × dva mlýny ×

cestovní kancelář × rybníky ×

větrný mlýn × pivovar ×

výroba plachetnic × ves a pole ×

4.   Umíš napsat celé jméno slavného prapředka hraběcí rodiny Ugartů, hrdiny našeho krajského města Brna?

 Jean Luis Raduit hrabě de Souches

5.  Pro kterou ves z našeho školního obvodu byl hrabě de Souches velmi prospěšný a hodně toho vykonal? 
(Nechal zjistit rozbor vody ze svaté studny, vybudoval lázně, postavil velký hostinec pro lázeňské hosty, místo 
dřevěné kaple dal postavit kamenný kostel, kterému daroval svůj talisman – sošku de Foy, čímž založil tradici 
poutního místa.)

  Hluboké Mašůvky

6.  Sazenice stromu sekvojovec obrovský – mamutí jehličnatý strom, byl do Kravska přivezen ze země, ve 
které roste v nadmořské výšce 1 500–2 000 metrů. Dosahuje výšky až 100 metrů a stáří až 4 000 let. Patří 
k nejstarším rostlinám na Zemi. Víš odkud pochází?

            a) Afrika            b) Sibiř            c) Kalifornie v Americe            d) Austrálie

7.  Semena sekvoje mají velmi malou klíčivost. Přesto se bývalé ředitelce základní školy paní Marii Svobodové 
podařilo vypěstovat několik sazeniček sekvojí, z nichž dvě rostou již téměř 40 roků a jsou z nich už pěkní 
velikáni. Víš, kde rostou?

 v areálu základní školy mezi pavilonem tříd a hřištěm
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8.  Kolem šlechtických zámků byly budovány parky pro odpočinek, procházky a potěšení jeho obyvatel. Napiš, 
jaký je rozdíl mezi parkem anglickým a francouzským. 

anglický park:  promyšleně vysazovaný, přičemž napodobuje přirozený stav přírody

francouzský park:  tvoří pravidelně rozvržené plochy oddělené pískovými cestičkami, 
 upravené trávníky jsou osázené obrazci keřů a květin

Jaký park obklopuje kravecký zámek?   anglický

9.  Jaké vzácné stromy rostou v našem parku?   sekvojovec obrovský, jinan dvoulaločný, douglaska, 
 jedle menziesova, jasan ztepilý převislý, dub letní, javor mléč, platan atd.

10. Vyluštíš – li tajenku, dozvíš se jméno cizokrajného vzácného stromu, který v parku roste

1       

2      

3            

4       

5       

6      

11.  Ze kterého století pochází zámek   18. století

a v jakém stavebním slohu je jeho současná podoba?  klasicistní

12.  Vysvětli, co znamená, že zámek a panství byly majitelům znárodněny 

 zestátněny – soukromý majetek, fi rmy, obchody, banky a pod. se staly státními, 
 vlastnil je stát a řídili státem dosazení lidé. Stalo se tak po roce 1948.

13.  Název velkého podniku, který si zchátralý a opuštěný zámek koupil, zrenovoval a roku 1984 otevřel jako 
rekreační a školicí středisko pro své zaměstnance, najdeš, když vyluštíš tuto přesmyčku:

EXALSTYCR  CRYSTALEX – sklárny Nový Bor

1.  Příjmení slavného zachránce Brna ve třicetileté 

válce, při obléhání města Švédy

2.  Jak se říká obrovskému domu, ve kterém dříve 

bydlela bohatá šlechta

3.  Název velkého rybníka v blízkosti Kravska

4.  Zařízení, ve kterém se vaří oblíbený nápoj

5. Jméno vladyky z Kravska

6. Český název vzácného stromu ginkgo biloby

S O U CH E S

Z Á M E K

P L E N K O V I C K Ý

P I V O V A R

M I L O T A

J I N A N
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PRACOVNÍ LIST – PIVOVAR V KRAVSKU – řešení

1. Kdy byl pivovar založen – musíš vypočítat: (222 × 7) + 25 =  1579

2.  V prostoru před pivovarem a hostincem se konal 14. června 1868 první moravský tábor lidu. 
Bylo to na počest 70. narozenin:

            a) B. Němcové            b) J. K. Tyla            c) Fr. Palackého            d) B. Smetany

3.  Tábor lidu bylo protestní shromáždění českých obyvatel, teď už nové rakousko – uherské monarchie, které 
mělo podpořit snahy českých politiků zastupujících ve Vídni zájmy Čechů. Kromě politických proslovů se 
zpívaly i písně. Přečti si text dnes už téměř neznámé písně „Hej Slované“. Byla to píseň bojovná, při jejímž 
zpěvu Češi získávali sílu a víru v to, že se jim přece jen někdy podaří poněmčování zastavit. Vyber z nabídky 
názvy dalších písní, které se na tomto shromáždění zpívaly.

            a) Hej Slované            b) Ach, synku, synku            c) Kde domov můj            d) rakouská hymna

4.  Proti čemu protestovali účastníci tábora lidu v červnu 1868? 

 proti rakousko-uherskému vyrovnání roku 1867 a proti poněmčování národa

5.  Co víš o písni „Kde domov můj“?  píseň z divadelní hry J. K. Tyla Fidlovačka, hudba Fr. Škroup, 
 po vzniku samostatné republiky se stala naší státní hymnou

6.  Hádej, kdo to byl: 
· jedna z nejvýznamnějších moravských osobností 16.století
· byl vychovatelem císaře Rudolfa II. pro svoje vzdělání a rozhled
· byl od roku 1573 opatem Louckého kláštera a pozvedl jeho úroveň
· přivezl do Znojma okurky a začal s jejich pěstováním
· založil v Kravsku pivovar, chlapeckou školu v Louce a novou klášterní knihovnu
· založil ilustrovanou matriku kláštera Louka

 Šebestián Freytag z Čepirohu

7.  Městu Znojmu se po několika stoletích úspěšného provozování kraveckého pivovaru přece jen podařilo 
konkurenci zlikvidovat tím, že si pivovar koupili, okamžitě zavřeli a výrobu zrušili. Stalo se to roku 1899. 
Vypočítej, jak dlouho se v Kravsku pivo vařilo.

1899 − 1579 =  320 roků
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PRACOVNÍ LIST – KERAMIKA V KRAVSKU – řešení

1.  Když vyluštíš křížovku, zjistíš název zájezdního hostince na prastaré Haberské formanské cestě 
z Prahy do Vídně.

    1

 2

 3  

 4

 5

6   

7

2.  Název Kocanda je fonetický zápis německého výrazu, který často používali cestující jedoucí po staré 
formanské cestě. Když projeli hlubokým a nebezpečným lesem, pronesli v hostinci větu jako poděkování za 
to, že zůstali neoloupeni a naživu. Víš, jak zní tento výraz německy a co znamená česky?

  Gott sei Dank – díky Bohu

3. Keramické výrobky provází lidstvo mnoho tisíciletí. Bylo potřeba uchovávat potraviny, vyrábět kultovní 
předměty, ozdoby, dlaždice, kamnářské kachle, v novější době porcelán i kameninu. Proč se mladý učitel 
z Prahy rozhodl (ač byl chudý a musel si na vše vypůjčit peníze) zrealizovat svůj sen a vybudovat novou továrnu 
na výrobu keramiky právě v Kravsku? Vyber 8 správných odpovědí.

ANO NE ANO NE

dávná keramická tradice v Kravsku × páslo se po okolí hodně krav ×

blízkost a dostatek dřeva nutného 
k vytápění pecí

× blízkost důležité dopravní silnice ×

blízkost velkého města Znojma ×
značný počet obyvatelstva, 
kteří mohli být zaměstnáni

×

poloha na kopci 
s krásným výhledem na krajinu

×
málo využívané budovy hostince 
Kocanda byly zázemím při stavbě

×

blízkost, množství a kvalita základní 
suroviny – kaolínu

×
podpora projektu majitelem panství 
v Kravsku Aloisem Ugarte

×

4.  Zjisti, ve kterém roce byla zahájena výroba, pokud to bylo 110 let před zavedením elektřiny do Kravska.

 1823

5. Nejvíce prodávaným a nejslavnějším výrobkem továrny bylo: 

            a) chalupářské nádobí            b) kávové soupravy            c) soška Dívka s růží            d) květináče

1.  Jméno poslední obyvatelky zámku, která tu trvale bydlela 

a byla místními oblíbena pro své sociální cítění a podporu 

školství i chudých lidí

2.  Církevního řád – majitel klášteru Louka ve Znojmě

3.  Obránce Brna, který si roku 1649 koupil jevišovické panství

4.  Jméno zakladatele keramické továrny

5.  Jak se řekne německy „děkuji“

6.  Prudká stráň s třešňovým sadem pod továrnou v Kravsku

7.  Jméno hraběte, který si koupil velkostatek v Kravsku

    K A R O L I N A

 P R E M O N S T R Á T I

 S O U C H E S  

 R A U F E R

 D A N K E

V A L E N D A   

 U G A R T E
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PRACOVNÍ LIST – PLENKOVICE – řešení

1.  Jak se jmenují dva velké kopce, mezi kterými se Plenkovice nachází?

            a) Hradisko            b) Špičák            c) Úlehla            d) Ležák            e) Vápenice 

2. Víš, jaká je rozloha Plenkovického rybníka? 

            a) 40 ha            b) 5 ha            c) 20 ha            d) 50 ha

3. Do tohoto rybníka se vlévají dva potoky. Vyber jména těch, které to jsou:

            a) Kravecký            b) Plenkovický            c) Mramotický            d) Mašůvecký

4.  Porážka Rakouska ve známé bitvě u Hradce Králové v roce 1866 ovlivnila osudy obyvatel i v našich 
vesnicích. Vyluštíš-li tajenku, dozvíš se název kruté a nakažlivé nemoci, která tehdy připravila o život mnoho 
obyvatel Plenkovic.

1      

2       

3     

3         

4     

5        

5.  Krásné údolí se táhne mezi Plenkovicemi a Hlubokými Mašůvkami. Jak se tento krátký, hluboce zaříznutý 
kaňon kolem Plenkovického potoka jmenuje?

            a) Chobot            b) Hájek            c) Úlehla            d) Potoční

1. Název části Plenkovic

2. Kdo koupil v roce 1481 obec Plenkovice

3.  Velká stavba, která využívá energie vody v rybníce 

k pohánění zařízení

4. Jméno svatého, kterému je zasvěcen místní kostel 

5.  Dnes již neexistující stavba, kolem které v minulosti obec vznikala

6.  Název vesnice, se kterou byly Plenkovice v nedávné době 

úředně propojeny

CH O B O  T

 Z N  O  J M  O

 M  L  Ý  N

 V  A  V  Ř  I  N  E  C

 T  V  R  Z

 K  R  A  V  S  K  O
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PRACOVNÍ LIST – HLUBOKÉ MAŠŮVKY – řešení

1.  Vyluštíš-li tajenku, dostaneš název slavné hliněné sošky z mladší doby kamenné, kterou objevil učitel a archeolog 
pan Fr. Vildomec z Boskovštejna.

1

2

3

4

5

6

  
2.  Doplň k letopočtům události: 

r 1220  první písemná zmínka o Mašůvkách

r. 1470  opuštěn a zbořen hrádek Lapikus

r. 1818   poprava loupežníka Jiřího Grasla

r. 1923  v obci postavena nová škola

r. 1932   zavedení elektrické energie do obce

r. 1945  osvobození obce od německých okupantů, smrt tří občanů

r. 1948   přestavba kostela a úprava jeho okolí do současné podoby

3.  Víš, z jakého panovnického rodu pocházel císař Ferdinand III.? 

4. Maršál J. L. Raduit de Souches se vyznamenal odvahou a proslavil při obléhání:

            a) Znojma Švédy            b) Brna Turky            c) Vídně Turky            d) Brna Švédy

1. Název hlubokého údolí s léčivou vodou

2. Jméno člověka, který si kdysi Mašůvky koupil

3. Co založil maršál J. L. Raduit de Souches u potoka

4. Jméno zříceniny hrádku

5. Místo, kde se učí děti

6. Co nechal Souches postavit nad potokem

S V A T O Ň O V E C

S O U CH E S

L Á Z N Ě

L A P I K U S

Š K O L A

 K O S T E L
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5.  K čemu slouží lázně?   Kdo má různé zdravotní potíže, 
účastní se tzv. procedur, např. pijí speciální vody, chodí na masáže, 

koupele, elektroléčbu atd. Hlavně doufají, že se jim zdraví vrátí.
Karlovy Vary, Mariánské Lázně, Luhačovice, Jeseník atd.

6.  Víš, jak se měnila úroveň školství v Hlubokých Mašůvkách?   
už v pol. 18.stol. se učilo v malé chaloupce u kostela, 

v roce 1923 škola nová, v roce 1945 tam zůstal jen 1. stupeň, 
starší děti začaly jezdit do Kravska, pak do Jevišovic a později zase do Kravska.

7.  Co je to kaolín a k čemu se používá?   hornina vznikající zvětráváním, 
obsahuje hlavně kaolinit ( křemičitan hlinitý ), 

používá se k výrobě keramiky a porcelánu

8.  O jakém člověku řekneme, že je to „grázl“?   myslíme si, že je to darebák, zloděj, lump, zkrátka zlý člověk



PRACOVNÍ LIST – MRAMOTICE A KASÁRNA – řešení

1.  Obec Mramotice leží tolik metrů nad mořem, kolik je stříbrných křepelek ve známém a oblíbeném českém 
jazykolamu:

 333 m n. m.

2.  Mramotice i Kravsko byly darovány nově založenému Louckému klášteru ve Znojmě. Toto datum je tedy 
první písemnou zmínkou o existenci Mramotic. Vypočítáš, v kterém roce se to stalo?

635 + 555 =  1190

3.  Mramotice byly malá obec. Přesto měly velký počet rybníků. Umíš zjistit a spočítat, kolik jich celkem bylo? 

  7

4.  Proč si roku 1487 vyměnily pozemky vesnice Mramotice s Plenkovicemi? 

 aby mohly založit a vystavět velký 20hektarový rybník

5.  Jak se jmenuje jeden jediný rybník, který se zachoval do dnešní doby?   Pilský

6.  Vyhledej letopočty, kdy byl založen a kdy zrušen klášter Louka ve Znojmě:   1190–1784

7. Nejmladší obcí okresu Znojmo jsou Kasárna, patřící k Mramoticím. Vznikla při stavbě důležité dopravní 
spojnice mezi Vídní a Prahou. Jednalo se o stavbu:

            a) silnice (v letech 1739–1749)            b) železnice (roku 1871)

8.  Jaký význam má slovo kasárna?  oplocený a střežený soubor budov pro vojáky, 
 výcvikové prostory, skladiště vojenského materiálu
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PRACOVNÍ LIST – ŽERŮTKY – řešení

1.  Jak odtéká voda z rybníka v Žerůtkách? Očísluj správné pořadí názvů:

7 Dunaj 1 Plenkovický potok
3 Plenkovický rybník 5 Dyje
4 Jevišovka 8 Černé moře
2 rybník Koutňák 6 Morava

2. První písemná zmínka o Žerůtkách je z roku – vypočítej: 2010 – 657=  1353

3.  Tuto zříceninu najdeš severozápadně od Žerůtek v lese u krásného rybníka Šimperák nedaleko Olbramkostela. 
Pojmenování hrádku zjistíš z tajenky v křížovce.

1      

2               

3               

 4        

 5      

6        

    7          

 
4.  Vyvýšenina mezi obcemi Olbramkostel a Žerůtky je – vypočítej: 190 × 2 =  380 m n. m.

Jmenuje se: vyřeš přesmyčku – OVKRÁLKA   Královka

5.  V roce 1871 byla zbudována důležitá stavba, která vedla z Vídně do Jihlavy a dále do Prahy. Velmi 
ovlivnila životy lidí ve všech vesnicích v jejím okolí. Byla to:

            a) císařská silnice            b) železnice            c) průplav            d) ropovod

1. Rytířská rodina z dávné doby

2.  Velký rybník našeho regionu

3.  Vesnice, která je proslavená po celé ČR 

poutěmi křesťanů

4.  Jméno člověka, který kdysi dávno daroval 

polovinu hrádku Šimperk 

5.  Hliněná soška z mladší doby kamenné, která proslavila 

Hluboké Mašůvky

6. Místo, ve kterém zastavují vlaky

7.  Dřívější jméno rybníka, u kterého stojí zřícenina Šimperk

 Š  E N K Ů 

 P L E N K O V I C K  Ý    

 H  L  U  B  O  K  É M A Š Ů V K  Y

  P  R  O  T  I  V  A

 V  E  N  U  Š E 

 N  Á  D  R  A  Ž  Í

      V  L  K  O  V     
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PRACOVNÍ LIST – OLBRAMKOSTEL – řešení

1.  Kdy vznikl tento zajímavý název obce (spojením jména majitele hradu Šimperk pana Olbrama a velkého, 
krásného kostela). Stalo se to na počátku:

            a) 12. století            b) 13. století            c) 14. století

2.  První písemná zmínka o existenci Olbramkostela pochází z roku – vypočítej: 2 010 − 780 =  1230

3.  Poznej známou osobnost: Narodil se asi roku 1486. Byl humanista, diplomat, historik a církevní činitel. 
Psal historická a literární díla (Dějiny Království českého). Zabýval se rybníkářstvím. Byl také posledním 
olbramkostelským proboštem, neboť musel celé proboštství i se statkem v roce 1526 prodat městu Znojmu 
a tím proboštství zaniklo. Poté byl předním politikem českého státu, od roku 1541 olomouckým biskupem.
Napiš jeho jméno, pomůže ti tato přesmyčka: NAJ LASKÁ, zvaný VIUSBRADU

 Jan Skála, zvaný Dubrávius

4.  Některá práva byla obci přiznána v souvislosti s jejím povýšením na městys. Stalo se to v roce 1583 
a ty vyber z nabídky čtyři správná práva, která městys obdržel:

 a) konat trhy b) opevnit se  c) vybírat mýto za průjezd městysem 
 d) razit mince e) pečetit zeleným voskem f) novým řemeslníkům usazovat se
 g) mít svého mistra kata h) mít svůj znak  

5.  V Olbramkostele byla jedna z nejstarších českých škol na Znojemsku. V roce 1657 však shořela, takže 
se zde učilo jen 67 roků.
Zjisti, kdy byla založena   1590

6.  Jak se jmenuje část lesa, do kterého navezli Němci před ukončením 2. sv. války velké množství munice ve 
snaze zastavit postup Rudé armády.

            a) Vápenka            b) Kaolínka            c) Horka            d) Vápenice

7.  V 19. století se začala rozvíjet hromadná přeprava zboží a osob. Přiřaď k obrázkům správné názvy 
dopravních prostředků: 
A – dostavník, B – formanský vůz, C – parní automobil Josefa Božka z roku 1815, D – automobil Prezident

A B D C
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PRACOVNÍ LIST – VRAN. VES A HOSTĚRÁDKY – řešení

1.  Kdy obec vznikla? Vrchnost z Vranova zde založila nejdříve hostinec, zvaný Zlatá koruna, potom se mu 
říkalo Vranovská hospoda, později se ujal název Vranovská ves, který se rozšířil již na celou obec.

            a) 1652            b) 1662            c) 1552

2. Proč se po roce 1871 začaly rušit mnohé zájezdní hostince na Císařské silnici z Prahy do Vídně?

            a) klesl počet cestujících z důvodu zvýšeného počtu přepadávání povozů zloději
            b) klesla přeprava osob i nákladů po vybudování a zprovoznění železnice

3. Co se začalo ze zkrachovalých hostinců v našem regionu budovat?

            a) obchody            b) školy            c) keramické dílny

4.  Kolik bylo ve Vranovské Vsi přibližně domů, když v roce 1750 nechala císařovna 
Marie Terezie provést vůbec poprvé sčítání lidí a domů? Vypočítej: (1 000 : 5) − 180 =  20

5.  V tajence najdeš jméno císaře, který zavedl již předtištěné a pouze německé matriky. Do matrik se 
zapisují údaje o narození a úmrtí obyvatel. V dřívějších stoletích se matriky u nás psávaly česky nebo latinsky. 

1

2

3

4

5

6. Milník – hraniční kámen, který je zabudován u rybníka, je památkou. Je na něm vidět erb – znak:

            a) Marie Terezie b) hrabata Althanů z Vranova            
            c) města Znojma d) J. L. Raduit de Souches

7. Část Českomoravské vrchoviny, kde se Vranovská Ves nachází, se nazývá :

            a) Dyjsko-svratecký úval            b) Třebíčská pahorkatina            c) Jevišovická pahorkatina

1.  Jihovýchodní část Českomoravské vrchoviny se jmenuje 

pahorkatina?

2. Předchůdce dnešního hotelu

3.  Jméno obránce Brna v 30-ti leté válce, zakladatele lázeňství 

v Hlubokých Mašůvkách

4. Co způsobilo krach mnohých hostinců na Císařské silnici

5. Nejrozšířenější sport na světě

J E V I Š O V I C K Á

H O S T I N E C

S O U CH E S

Ž E L E Z N I C E

F O T B A L
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PRACOVNÍ LIST – PAVLICE – řešení

1. Vypočítej rok první písemné zmínky o Pavlicích: (300 × 4) + 52 =  1252

2.  Očísluj pořadí majitelů, kterým ves Pavlice v průběhu staletí postupně patřila

5 Raduit de Souches 3 Jevišovičtí
6 Hrabě Ugarte 2 Bítovští
1 Hradišťští u Znojma 4 císař Ferdinand III

3. Očísluj pořadí vývoje hlavní silnice procházející Pavlicemi

4 E 59 2 Císařská 1 Haberská 3 státní

4.  Jaké zařízení zajišťovalo lidem i zvířatům, kteří cestovali dříve po silnici z Vídně do Prahy, pohoštění 
a nocleh, zjistíš vyluštěním přesmyčky.

CETINHOS   HOSTINCE

5.  Označ název nakažlivé nemoci, která řádila v Pavlicích před téměř 200 lety a připravila o život asi třicet 
obyvatel

            a) AIDS            b) cholera            c) ptačí chřipka            d) mor

6.  Vyluštíš – li křížovku, zopakuješ si název sportovního spolku, který zde byl založen roku 1919 hned po 
vzniku samostatné Československé republiky

1       

2       

3      

4      

5         

7.  Jakým zvláštním, neobvyklým a netypickým řemeslem se dříve živily některé rodiny v Pavlicích?

  perleťářství

1.  Jméno slavného „Brňana“, který si koupil jevišovické panství 

i s Pavlicemi

2.  Jiným cizím slovem pojmenovaná mladší doba kamenná

3. Jaké oblečení se v našem regionu mezi lidmi nedochovalo

4. Patronem čeho se stal hrabě Alois Ugarte

5.  Jméno učitele a archeologa, který prozkoumal pradávnou 

historii našeho regionu

S O U CH E S

N E O L I T

K R O J E

Š K O L Y

V I L D O M E C
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Dodatek

   
Pátrání po historii Znojemska a především našich ves-
nic věnoval celý svůj život můj bývalý učitel, publicista, 
průvodce a vlastivědný pracovník, pozdější kolega pan 
Mgr. Miloslav Trmač. Narodil se 1923 v Tišňově a vy-
studoval obor dějepis a zeměpis. V letech 1940–1952 
se angažoval v ochotnickém divadle v rodném městě 
a v této aktivitě pak pokračoval i v Kravsku v 50. a 60. 
letech. Vedl tu divadelní ochotnický spolek. Když se 
roku 1952 oženil s učitelkou Marií Novákovou z Pří-
mětic, nastěhovali se do Kravska, kde oba pracova-
li na základní škole, pan učitel až do odchodu do 
důchodu. Pro své náboženské a politické přesvědčení 
nesměl totiž učit na střední škole.
 
Pan učitel trpělivě a neúnavně studoval archívní mate-
riály a zpracovával historii našeho regionu, především 
Kravska, Plenkovic, Žerůtek, Olbramkostela, Vranov-
ské Vsi, Louckého kláštera, Znojma. Dějiny Hlubo-
kých Mašůvek objevoval se svým dlouholetým příte-
lem panem učitelem Zdeňkem Adámkem. Proto byl 
roku 1991 jmenován čestným občanem Hl. Mašůvek. 
Vydal řadu brožur, článků a sborníčků. Publikoval 
v tisku: Lidová demokracie, Znojemsko, Znojemský 
týden, Podyjí, Tišňovsko, Týden u nás, několika ge-
nealogických a heraldických časopisech, sborník Jižní 
Morava, Vlastivědný věstník moravský, ročenky okres-
ních archívů ve Znojmě a Blansku a dalších periodi-
kách. Jeho bibliografi e čítá přes 500 článků.

Pořádal nespočet besed, přednášek a také mnoho 
poutních a vlastivědných zájezdů. Bez jeho práce by-
chom o minulosti našich vesnic věděli pramálo. Poda-
řilo se mu zasít svým žákům i spoluobčanům do srdí-
ček semínko velké lásky a hrdosti ke své rodné vísce, 
ke svému kraji, k vlastivědě. Zemřel náhle a nečekaně 
ve věku 71 let. Měl ještě spoustu plánů a materiálů 

v šuplíku i v hlavě. Uložen byl do rodinného hrobu 
v Příměticích. 

Téměř každá informace, obsažená v tomto přehledu 
historického vývoje našich vesnic pochází z pera pana 
učitele. Doufám, že jeho vydané materiály mají rodiny 
doma ve svých knihovničkách uschovány a mohou 
do nich nahlédnout, když budou chtít podrobnější 
informace, než ty, které jsou uváděny v tomto mém 
přehledu pro žáky základní školy.
 
Současné žáky učí vlastivědné učivo již jiní učitelé. 
Doufám, že i jim se daří probouzet v dětech lásku 
k domovu tak, jak to uměl pan učitel Trmač. 

Další osobností, o které bych se ráda zmínila je paní 
Irena Schwarzová, která se narodila 8.června 1932 
a žije v domě po svých rodičích v Žeroticích. Od 
dětství chodila do kostela a vytvořila si krásný vztah 
k lidem a přírodě. Znám již dlouho její básničky, po-
vídky, pohádky pro děti, glosování současných udá-
lostí i překrásné kresby. Nesmírně se mi zalíbila její 
knížečka „Rok na vsi“, ve které zdokumentovala vzpo-
mínky na své dětství. Je v ní zachycen tehdejší život 
na venkově i se svými zvyky. Proto jsem její obrázky, 
ale i myšlenkovou nit použila na přiblížení a lepší po-
chopení minulosti dětem našeho školního regionu. 
Děkuji tímto za její vstřícnost a laskavé svolení.

Děkuji také všem občanům z Kravska, kteří mi ne-
zištně zapůjčilii staré fotografi e ze svých sbírek. Také 
děkuji obecním úřadům ve Vranovské Vsi a Plenkovi-
cích za poskytnutí informací o jejich novém znaku.

Autorka
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