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Obecná charakteristika modelového území a širší vztahy
Obecná charakteristika modelového území
Katastrální území Hustopečí se nachází ve vzdálenosti cca 40 km jihovýchodně od
Brna.

Obr. 1 Lokalizace zájmového území.
Hustopeče se nachází v severopanonské biogeografické podprovincii. Příhodné
klimatické podmínky a půdy vhodné k zemědělskému využívání umožnily velmi brzké
osídlení této oblasti – patří k nejdříve osídleným územím Moravy. Výsledný stav krajiny je
proto dán dlouhodobým soužitím krajiny a člověka. Počet bydlících obyvatel k 31. 12. 2004
byl 5937.
Podle údajů Českého statistického úřadu z roku 2004 bylo katastrální území
rozčleněno takto:
celková výměra k.ú. 2453,3 ha
orná půda
1395,6 ha
vinice
233,9 ha
zahrady
54,6 ha
ovocné sady
151,1 ha
trvalé travní porosty 107,1 ha
lesní půda
37,8 ha
vodní plochy
10,6 ha
zastavěné plochy
89,8 ha
ostatní plochy
372,7 ha
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Obr. 2 Hustopeče – letecký pohled. Miroslav Kamrla (1999).
Udělat si představu o charakteru krajiny v okolí Hustopečí je možné z této letecké
fotografie. Fotografie je pořízená z západu a je na ní v popředí jasně patrná ostrá a těsná
hranice mezi ornou půdou a panelovými domy, rozrůstající se kolonie „podnikatelského
baroka“ a zemědělský areál, svým měřítkem neodpovídající ani sceleným lánům intenzivně
využívané zemědělské krajiny v popředí, natož jiným objektům. Přibližně střed fotografie
protíná dálnice, je jasnou bariérou za kterou již nepokračuje rozvoj města. K tomu přispívá i
terén – za dálnicí se zvedá svah, na kterém vidíme zachovanou drobnou pozemkovou držbu –
pásy políček, vinohradů a sadů. Podobně cizorodě jako zemědělský areál v popředí, působí
v krajině za dálnicí areál kovodělných společností Gemi a Westfalia.
Mikroregion Hustopečsko
Katastrální území Hustopečí je reprezentativní ukázkou jihomoravské krajiny.
Podobný charakter má celý mikroregion Hustopečsko, jehož jsou Hustopeče centrem.
Mikroregion je právnická osoba ustavená v souladu s § 49 - 53 zákona 128/2000 Sb., o
obcích. Vzniká pro územně ucelenou oblast vymezenou přirozenými přírodními, technickými
nebo historickými hranicemi nebo pojícími prvky. Obecně se jedná o spádové území, které
využívá principu soudržnosti, kde více obcí propojuje a provazuje své zájmy a záměry
jednotlivých akcí a aktivit v územně uceleném zájmovém prostoru s cílem vymezení a
realizování žádoucích změn ve všech obcích nebo části obcí takto vymezeného území.
Mikroregion v současné době tvoří 29 obcí. Boleradice, Borkovany, Bořetice,
Brumovice, Diváky, Horní Bojanovice, Hustopeče, Kašnice, Klobouky u Brna, Kobylí,
Krumvíř, Křepice, Kurdějov, Morkůvky, Němčičky, Nikolčice, Popice, Pouzdřany,
Starovičky, Starovice, Strachotín, Šakvice, Šitbořice, Uherčice, Velké Hostěrádky, Velké
Němčice, Velké Pavlovice, Vrbice, Zaječí.
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Obr. 3 Mapa mikroregionu Hustopečsko. www.hustopecsko.net

Mikroregion se nachází v blízkosti Brna, významného dopravního uzlu a hlavního
zdroje a cíle dopravních proudů. Nejvýznamnější spojnicí je dálnice D2 a železniční koridor
Brno – Břeclav – Vídeň. Rozvojová osa území vždy vedla směrem JV – SZ. Původně to byla
niva Dyje a Svratky a navazující niva Trkmanky se stezkami nad jejich okraji a s hlavní
komunikační osou v linii geologického zlomu procházejícího Hustopečemi ve směru od
jihovýchodu k severozápadu. Rychlejší růst rozvojové osy Brno – Břeclav souvisí pak
s rozvojem dopravy mezi Vídní a Brnem. Železniční spojení mezi těmito městy bylo
navázáno již v roce 1839. Dynamicky se rozvíjí hospodářský růst na této ose zejména mezi
dvěma světovými válkami, kdy ani rozpad Rakouska-Uherska vážněji neohrozil hospodářský
styk s Rakouskem, zejména s Vídní. K přerušení těchto styků a zbrzdění rozvoje průmyslu a
obchodu došlo až proměnou území v příhraniční, přesídleneckou oblast.
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Geograficky je mikroregion lokalizován v Dyjskosvrateckém úvalu v oblasti
Novomlýnských nádrží a jižního okraje Ždánického lesa. Krajina se vyznačuje různorodostí a
členitostí – je využívána ze 78% zemědělsky, 7% tvoří lesní plochy, 4% vodní plochy a 11%
zástavba a ostatní plochy.

Obr. 4 Využití území v mikroregionu Hustopečsko. Převzato z Integrovaného projektu rozvoje
mikroregionu Hustopečsko (2004). Hranice mikroregionu odpovídají tehdejší rozloze.
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Obr. 5 Družicový snímek širší oblasti. Převzato z Atlasu map České republiky GEOČR 500.
V oblasti mikroregionu je jasně vidět převažující orná půda a oblast lesa SV od Hustopečí.
Zalesnění se zachovalo díky členitému terénu pouze ve střední části mikroregionu,
v trojúhelníku vymezeném obcemi Kurdějov, Klobouky a Kobylí. Tato oblast je významná
jak z hlediska ochrany přírody, tak z hlediska rekreace – v tomto prostoru je lokalizována
většina pěších turistických tras v území. Síť cyklotras, známá jako vinařské stezky, protkává
celou krajinu.
Příhodné podmínky pro zemědělství jsou předznamenány polohou mikroregionu na
pomezí panonské a karpatské biogeografické provincie. Skoro celý mikroregion leží v
severopanonské podporovincii, součásti panonské provincie. Panonská provincie zabírá
karpatskou kotlinu, je tvořena sníženinami mezi pohořími náležejícími k Alpám, Krapatům a
Dinaridám. Podprovincie je tvořena pahorkatinným reliéfem a vyznačuje se velmi teplým
klimatem. Typické jsou spraše, vápnité písky a sedimenty širokých niv řek. Pouze Velké
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Hostěrádky jsou součástí západokarpatské podprovincie, která se vyznačuje členitým reliéfem
a flyšovými sedimenty. Nicméně podnebí jižní části Karpat je ovlivňováno teplým a sušším
podnebím sousední Panonie.

Obr. 6 Výřez z mapy biogeografického členění ČR. Bioregiony označené 4.* patří do
severopanonské podprovincie, bioregiony označené 3.* do západokarpatské podprovincie.
Převzato z Culek (1995).
Z umístění mikroregionu v panonské biogeografické provincii vychází i ochrana
přírody. Ostrůvky zachovalé teplomilné bioty jsou ojedinělé z hlediska celé České republiky.
Jedná se například tyto lokality:
1 - Národní přírodní rezervace Pouzdřanská step – Kolby, k.ú. Pouzdřany a
Uherčice
Rezervace byla vyhlášena v roce 1956 a má rozlohu 62,5 ha.
Důvodem ochrany je jednak ojedinělý biotop drnové stepi, který se vyvinul na
strmých travnatých stráních. Je domovem řady teplomilných druhů květeny, jako např. kavylu
vláskovitého, kavylu sličného, koniklece velkokvětého, kosatce nízkého či katránu tatraského.
Flóru doplňuje řada chráněných a ohrožených stepních živočichů.
8

Druhým důvodem ochrany je lesní komplex zachovalých dřínových, habrových a
bukových doubrav s podrostem vzácných a zvláště chráněných druhů rostlin. Ze zvláště
chráněných druhů se zde vyskytuje kriticky ohrožený pelyněk pančičův, silně ohrožený
kosatec trávovitý, nízký a pestrý, sinokvět měkký, vstavač vojenský (orchis militaris) a
koniklec luční, ohrožený dub pýřitý, dřín obecný, zlatovlásek obecný, hlaváček jarní, sasanka
lesní, chrpa chlumní, třemdava bílá, medovník meduňkolistý a kavyl ivanův.

Obr. 7 Pouzdřanská step od přejezdu přes železniční trať.
2 - Přírodní rezervace Kamenný vrch, k.ú. Kurdějov
Rezervace byla vyhlášena v roce 1956, rozlohu má 5,8 ha.
Hlavním motivem ochrany je zachování jednoho z nejhodnotnějších ostrůvků
xerotermních společenstev na jižní Moravě s výskytem řady vzácných a ohrožených
rostlinných druhů. Z kategorie kriticky ohrožených druhů to jsou čilimník bílý
(Chamaecytisus albus), len chlupatý (Linum hirsutum), hadinec nachový (Echium russicum),
pětiprstka žežulník hustokvětá (Gymnadenia conopsea ssp. densiflora), dále 9 silně
ohrožených druhů jako vstavač osmahlý (Orchis ustulata), vstavač vojenský (Orchis
militaris), kavyl sličný (Stipa pulcherrima) a celkem 19 dosud potvrzených druhů v kategorii
ohrožených. Mimo taxony zvláště chráněné zde byly nalezeny rostlinné druhy uvedené v
Černém a červeném seznamu cévnatých rostlin ČR a další vzácné teplomilné druhy. Lokalita
má i mimořádný význam z hlediska výskytu živočichů na teplomilná společenstva vázaných,
především bezobratlých, jako je kriticky ohrožená kudlanka nábožná (Mantis religiosa) nebo
modrásek ligrusový (Agrodiaetus damon).
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Obr. 8 Přední Kout přes Kamenný vrch.
3 - Přírodní rezervace Nosperk, k.ú. Němčičky
Rezervace byla vyhlášena v roce 1987, rozlohu má 10,88 ha.
Důvodem ochrany jsou dřínové a habrové doubravy se zachovalým bylinným
podrostem s chráněnými druhy rostlin. Z významných druhů se zde vyskytují: kavyl sličný,
kavyl ivanův, bělozářka větvitá, hlaváček jarní, hořec brvitý, hvězdnice chlumní, koniklec
velkokvětý, kosatec nízký, kozinec rakouský, len tenkolistý, len žlutý, medovník
meduňkolistý, sasanka lesní, třemdava bílá, vstavač vojenský, vstavač osmahlý, vemeník
dvoulistý, okrotice bílá a další. Jako zvláště významný se jeví výskyt hnědence zvrhlého a
také potvrzení výskytu unikátní zárazy alsaské na chrpě Colymbada scabiosa.
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Obr. 9 Časně jarní podrostový aspekt v Nosperku.
4 - Přírodní rezervace Roviny, k.ú. Diváky
Rezervace byla vyhlášena v roce 1987, rozlohu má 26,33 ha.
Důvodem ochrany je výskyt zachovalé bukové doubravy s mohutnými výstavky buku
(doupné stromy) a dalšími porosty s přirozenou dřevinnou skladbou. V podrostu výskyt
zvláště chráněných druhů rostlin, např. lilie zlatohlavá (Lilium martagon) a oměj vlčí mor
(Aconitum vulparia). Z dalších druhů bika hajní, kostřava různolistá, strdivka jednokvětá,
kapraď samec, kyčelnice cibulkatá, mařinka vonná, papratka samičí, sasanka hajní a další.
5 - Přírodní rezervace Věstonická nádrž, k.ú. Pouzdřany, Strachotín, Dolní
Věstonice a Mušov (Pasohlávky)
Rezervace byla vyhlášena v roce 1994 a rozlohu má 1016,87 ha. Tvoří ji střední nádrž
vodního díla Nové Mlýny.
Důvodem ochrany je významný vodní a mokřadní ekosystém. Lokalita je významnou
tahovou zastávkou, letním shromaždištěm ptáků a zimovištěm vodních ptáků. Z významných
druhů zde hnízdí například rybák obecný (Sterna hirundo) nebo racek černohlavý (Larur
melanocephalus). V roce 1993 byla lokalita zapsána do seznamu mokřadů mezinárodního
významu v rámci Ramsarské úmluvy jako součást Mokřadů Dolního Podyjí.
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Obr. 10 Panorama Pálavských vrchů přes střední novomlýnskou nádrž. Na ostrově kostel
z osady Mušov.

Obr. 11 Ostrovy ve střední novomlýnské nádrži poblíž Dolních Věstonic.
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6 - Přírodní rezervace Zázmoníky, k.ú. Bořetice
Rezervace byla vyhlášena v roce 1987, rozlohu má 4,8 ha.
Důvodem ochrany je lesostepní stráně s výskytem xerotermních druhů rostlin.
Lokalita je významná výskytem kriticky ohroženého včelníku rakouského (Dracocephalum
austriacum) (jediná lokalita na Moravě) a dalších zvláště chráněných druhů rostlin.
7 - Přírodní rezervace Hrádek
Rezervace byla vyhlášena v roce 1986, rozlohu má 11,9 ha.
Důvodem ochrany je lesostepní lokalita s výskytem chráněných a ohrožených druhů
rostlin, naleziště kudlanky nábožné.
8 - Přírodní rezervace Velký Kuntínov
Rezervace byla vyhlášena v roce 1986, rozlohu má 11,6 ha.
Důvodem ochrany je teplomilná šípáková doubrava s dřínem a bohatým podrostem
lesostepní květeny, jako typická vegetace Hustopečské pahorkatiny.
Poloha jednotlivých rezervací byla vyznačena do turistické mapy. Dále na ní můžeme
vidět výrazné linie dálnice a železnice, které sledují již zmiňovanou rozvojovou osu území
JV-SZ. Obě technická díla působí v krajině tvrdě, zejména svým přímým charakterem.
Z mapy je také patrné intenzivní využívání krajiny člověkem – krajina je odlesněná,
vodní toky jsou napřímené, území je protkáno hustou sítí silnic, cest, inženýrských sítí.
Vesnice jsou lokalizovány blízko u sebe a bývají obklopeny ornou půdou a vinicemi.

Obr. 12 Osamělá kaplička u Velkých Pavlovic.
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Obr. 13 Pálava přes vinohrady na Kalvárii u Zaječí.
Vztah lidí k půdě dokladuje i množství zahrad, které se zachovaly u jednotlivých
domů a jsou stále využívány a jimiž obce přirozeně přechází do krajiny.

Obr. 14 Křepice – okrajové domky se ztrácejí v zeleni zahrad.
Nedostatek rozptýlené zeleně v některých, intenzivně zemědělsky využívaných,
částech krajiny je kompenzován stromořadími podél silnic. Ty také chrání cestu před větrem –
v krajině plní podobnou funkci, jako větrolamy.
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Obr. 15 Lipová alej podél silnice k Šakvicím.
Jednotlivé obce v krajině jsou patrné nejen jako ostrůvky červených střech a zeleně
kolem, ale často působí jako pohledová dominanta i kostel v jejich středu, obzvlášť, pokud je
obec umístěna na návrší.

Obr. 16 Bořetice, detail kostela.
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Obr. 17 Vrbice, kostel.

Obr. 18 Kostel v Zaječí od železniční stanice.
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Obr. 19 Výřez z turistické mapy č. 87, edice Klubu českých turistů, s vyznačenými chráněnými územími.
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Obr. 20 Výřez z turistické mapy č. 88, edice Klubu českých turistů, s vyznačenými chráněnými územími.
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Obr. 21 Cyklostezky v mikroregionu Hustopečsko. Výřez z mapy Mikroregion Hustopečsko – cyklotrasy.
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Obr. 22 Panorama mikroregionu Hustopečsko od jihovýchodu, foceno od obce Zaječí. Od levého okraje horního obrázku vidíme: Obec Šakvice, nádraží Šakvice, Hustopeče. Na prostředním obrázku je to prostor mezi
Hustopečemi a Starovičkami. Na dolním obrázku je část krajiny mezi Starovičkami a Velkými Pavlovicemi. Intenzivně zemědělsky využívaná rovina se zvedá ke svahům s vinicemi, maloplošnou zemědělskou držbou a
posléze i lesním porostem.
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Obr. 23 Boleradická vrchovina od Velkých Pavlovic. Jihozápadní nižší část je využívána pro vinohrady, severozápadní vyšší a členitější část je pokryta lesem.

Obr. 24 Panorama z Liščího Vrchu u Nikolčic k Pálavě přes Hustopeče. Krajina se představuje v celé své mnohotvářnosti: orná půda, sady, vinohrady, široké terasy, lada zarůstající lesostepní vegetací.
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Geomorfologické členění mikroregionu je poněkud komplikovanější. Východní okraj
mikroregionu je součástí Dyjskosvrateckého úvalu.
Provincie: Západní Karpaty
Subprovincie: Vněkarpatské sníženiny
Oblast: Západní Vněkarpatské sníženiny
Celek: Dyjskosvratecký úval (VIIIA-1) – Sníženina s plochým profilem, vyplněná
třetihorními a čtvrtohorními sedimenty.
Jádro mikroregionu je tvořeno Ždánickým lesem a Kyjovskou pahorkatinou.
Provincie: Západní Karpaty
Subprovincie: Vnější Západní Karpaty
Oblast: Středomoravské Karpaty
Celek: Ždánický les (IXB-1) – Plochá vrchovina z paleogenních sedimentů.
Celek: Kyjovská pahorkatina (IXB-4) – Členitá pahorkatina z paleogenních flyšových
souvrství.
Jižní okraj mikroregionu (hranici tvoří zhruba železniční trať a Velké Pavlovice) je
tvořen nivou řeky Dyje, Dolnomoravským úvalem.
Provincie: Panonská pánev
Subprovincie: Vídeňská pánev
Oblast: Jihomoravská pánev
Celek: Dolnomoravský úval (XA-1) – Tektonická sníženina vyplněná třetihorními a
čtvrtohorními sedimenty, zejména štěrkopísky s jílovým provrstvením.

Obr. 25 Výřez z mapy Geomorfologické členění ČR. Převzato z Kolektiv (1987).
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Morfologicky je území dosti členité. Z ploché nivy Dolnomoravského úvalu a
Dyjskosvrateckého úvalu se zvedají flyšové pahorky Pouzdřanských kopců a Přítlucké hory.
Vlastní těleso Boleradické vrchoviny se nápadně zvedá za linii dálnice Praha – Brno –
Bratislava, která v podstatě kopíruje tento ostrý přechod mezi Hustopečskou pahorkatinou a
Boleradickou vrchovinou (obě jsou součástí Ždánického lesa). Poměrně ploché klenbovitě
zarovnané pohoří je rozřezáno četnými hlubokými údolími vodních toků – Kurdějovského
potoka, Štinkovky, Trkmanky, Němčičského potoka a Harasky. Četné jsou erozní strže
v měkkém flyšovém sedimentu. Rozvodné hřbety mezi povodími jsou na mnoha místech
poměrně ostré, někde dochází k vzájemnému odřezávání plochy povodí.
Rovinný charakter v jižní části s nm. v. 170 - 200 m zahrnuje cca 1/3 území s deseti
obcemi. Zde převažují zemědělské a vodní plochy. V severní části je území charakteristické
výraznou členitostí. Od 206 m nm. obce Bořetice po nejvyšší vrchol „Přední kout“
v nadmořské výšce 410 m se střídají svažité zemědělské plochy a lesní plochy zastoupené
listnatými a částečně smíšenými dřevinami.

Obr. 26 Výšková členitost v mikroregionu Hustopečsko. Převzato z Integrovaného projektu
rozvoje mikroregionu Hustopečsko (2004). Hranice mikroregionu odpovídají tehdejší rozloze.
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Území patří do oblasti nejstaršího osídlení. Stávající struktura osídlení vznikla v
rozmezí počátku 13. až 15. století. V současnosti zde žije 28.908 obyvatel na ploše 27.416 ha.
Charakter území profiloval způsob života obyvatel, který byl zaměřen především na
zemědělskou výrobu, speciálně zaměřenou na vinařství a sadařství. Tato tradice se uchovává
do dneška.
Historie a kultura alespoň částí mikroregionu zůstala uchována i v literárních dílech.
Od roku 1889 působil na škole v Divákách po dobu 35 let spisovatel Alois Mrštík. Se svým
bratrem Vilémem se zasloužili o to, že se Diváky staly centrem literární Moravy. V knize
„Rok na vsi“ detailně umělecky zpracovali kroniku obce. Díky nim do Divák nejednou
zavítala řada významných osobností kulturního života, např. D. Jurkovič, Z. Braunerová, Bří
Úprkové, malíř Pečínka a další. V r. 1912 Vilém Mrštík tragicky zemřel, je pochován na
místním hřbitově. Autorem kříže na jeho hrobě je významný architekt Dušan Jurkovič.
Kobylí je pro změnu rodištěm pozoruhodné národopisné pracovnice a buditelky,
Augusty Šebestové. Narodila se 28. 11. 1852 a ve své studii „Lidské dokumenty“ po stránce
kulturní i jazykové věrně vylíčila život tzv. hanáckých Slováků.
Celý mikroregion Hustopečsko patří mezi oblasti s významným podílem zemědělské
produkce. To se odráží ve způsobu využití krajiny, kde velkoplošná orná půda tvoří
nadpoloviční většinu výměry. Zbytek tvoří celkem vyrovnané poměry typů krajin: s bloky
orné půdy střední velikosti, s širokými terasami, s převahou velkoplošných ovocných sadů a
vinohradů (pěstování vinné révy a ovoce je významným specifikem), s maloplošnou
pozemkovou držbou, s lesy, části ponechané ladem (stepní a travobylinná lada, křoviny), části
s vodními plochami a urbanizované části.

Obr. 27 Popice – orná půda a ovocné sady. V pozadí Pouzdřanská step.
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Obr. 28 Terasy severně od Bořetic.

Obr. 29 Boleradice – kontrast drobné pozemkové držby a „velkoformátového“ areálu
zemědělského družstva.
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Obr. 30 Západně od Kobylí přechází orná půda přes plochy lad do lesního porostu.

Obr. 31 Lácary u Kobylí – lada.
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Obr. 32 Pavlovské vrchy přes novomlýnské nádrže. Nádrže se staly významnou pohledovou
dominantou krajiny.
Výše uvedené letecké fotografie vznikly jako součást dokumentace pořízené během
monitorovacího letu nad územím mikroregionu. Dalším výstupem je videozáznam „Přelet
nad Hustopečskem“ (viz sekce Videonahrávky).
Záznam z monitorovacího letu zachycuje krajinu mikroregionu v tomto pořadí obcí:
1. Velké Němčice
2. Uherčice
3. Starovice
4. Hustopeče
5. Šakvice
6. Zaječí
7. Velké Pavlovice
8. Bořetice
9. Kobylí
10. Brumovice
11. Němčičky
12. Horní Bojanovice
13. Hustopeče
14. Nikolčice
15. Křepice
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Obr. 33 Mapa zachycující směr a trasu monitorovacího letu.
Proměňující se a mnohotvárná struktura krajiny tvoří mozaiku, která představuje
jedinečný krajinný ráz, nemající obdoby jinde v České republice, mimo další podobné oblasti
na jižní Moravě.
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Přírodní charakteristika k.ú. Hustopeče
Biogeografické členění
Podle Culka (1995) lze katastrální území Hustopečí zařadit do panonské
biogeografické provincie 1 , severopanonské podprovincie. Podprovincie je tvořena
pahorkatinným reliéfem, pouze v okolí Pálavy má charakter vrchoviny. Biota je výrazně
teplomilná. Jsou zde velké rozlohy 1. dubového vegetačního stupně, v němž je typicky
zastoupen dub šípák (Quercus pubescens). Primární bezlesí je ostrůvkovité a je tvořeno stepní
vegetací, ostrůvky mokřadních společenstev byly převážně zničeny vodohospodářskými
úpravami.
Biogeografický region 2 (bioregion), kam katastrální území spadá, je nazván
Hustopečský a má číslo 4.3.

Obr. 34 Hustopečský bioregion na výřezu z mapy biogeografického členění ČR. Převzato
z Culek (1995).
1

Biogeografická provincie je individuální, to jest jedinečnou, neopakovatelnou jednotkou biogeografického
členění krajiny. Zpravidla zahrnuje rozsáhlé území se svéráznou vegetační stupňovitostí podmíněnou
specifickým makroklimatem.

2

Bioregion je individuální jednotkou biogeografického členění krajiny na regionální úrovni. V rámci bioregionu
se vyskytuje identická vegetační stupňovitost. Biocenózy bioregionu jsou ovlivněny jeho polohou a mají
charakteristické chorologické rysy. Bioregion je vždy vnitřně heterogenní, zahrnuje charakteristickou mozaiku
nižších jednotek – biochor a skupin typů geobiocénu. Bioregion je převážně jednotkou potenciální bioty,
nevychází tedy z aktuálního stavu krajiny, zpravidla však má specifický typ a určitou intenzitu antropogenního
využívání.
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Hustopečský bioregion leží ve středu jižní Moravy, zabírá jižní polovinu
geomorfologických celků Ždánický les, Kyjovská pahorkatina a severní okraj
Dolnomoravského úvalu. Území je tvořeno pahorkatinou na vápnitém flyši a spraších. Biotu
je možno řadit do 2. buko-dubového, na jižních svazích pak do 1. dubového vegetačního
stupně. Potenciální vegetaci tvoří dubohabrové háje s ostrovy teplomilných a šípákových
doubrav. V současnosti je zde bohaté zastoupení teplomilných doubrav a dubohabřin,
vzácnější jsou kulturní bory. Mimo les jsou typická pole, vinice a sady, početné jsou
fragmenty stepních lad, místy s katránem. Biocenózy lad a lesíků byly nedávno značně
zredukovány terasováním svahů.
Geomorfologické členění
Geomorfologické členění katastrálního území Hustopeče je podle Kolektivu (1987):
Provincie: Západní Karpaty
Subprovincie: Vnější Západní Karpaty
Oblast: Středomoravské Karpaty
Celek: Ždánický les (IXB-1) – Plochá vrchovina z paleogenních sedimentů.
Provincie: Panonská pánev
Subprovincie: Vídeňská pánev
Oblast: Jihomoravská pánev
Celek: Dolnomoravský úval (X-1) – Tektonická sníženina vyplněná třetihorními a
čtvrtohorními sedimenty, zejména štěrkopísky s jílovým provrstvením. Niva řeky Moravy.

Obr. 35 Geomorfologické členění Hustopečska a okolí. Výřez z mapy Geomorfologické
členění ČR (2000).
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Geologie
Geologicky je katastrální území Hustopeče tvořeno ždánickou jednotkou, patřící do
flyšového pásma vnějších západních Karpat. Jednotka je budována především ždánickohustopečským souvrstvím, ve kterém se střídají vápnité pískovce a slínovce, v prostoru
Kamenného vrchu slepence a pískovce a na jejich rozhraní hlubokomořské jílovce. Uvedené
sedimentární formace vznikly v teplém starotřetihorním moři a posléze byly vyvrásněny
v karpatském vrásnění. Později došlo k dalšímu nasunutí přibližně tisíc metrů mocného
flyšového souvrství nad mladé uloženiny. Toto souvrství bylo posléze rozlámáno příčnými
zlomy v SZ-JV směru, z nichž řada je sledována přítoky Štinkovky. V teplém klimatu
pozdních třetihor docházelo k intenzivnímu zarovnávání a odnosu. Období zarovnávání bylo
narušováno tektonickými zdvihy a poklesy jednotlivých ker a zarovnané povrchy na temenech
hřbetů a kopců se tak dostávaly do různých nadmořských výšek. V chladnějším období
čtvrtohor probíhalo rozčleňování povrchu působením tekoucí vody na jedné straně, zatímco
účinkem zarovnávání na věčně zmrzlé půdě vznikala široká, příčně mírně ukloněná údolní
dna, např. v prostoru Hustopečí a jejich západního a východního okolí či Popické sníženiny,
zasahující k nádraží Šakvice. Zejména severovýchodní, východní a jihovýchodní (závětrné)
sektory svahů byly překryty až několik metrů mocnými sprašovými pokryvy.

Obr. 36 Výřez z Geologické mapa ČSSR. List Brno. Ústřední ústav geologický (1963).
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Pedologie
Půdní pokryv zájmového území jeví náznak výškové stupňovitosti. V posloupnosti
zdola nahoru takto: černozem typická – černozem karbonátová – hnědozem s četnými
místními odchylkami obvykle podmíněnými rozdílnou expozicí svahů, případně zvýšenou
vlhkostí na dnech neprotékaných údolí. Půdní pokryv je silně modifikován člověkem, ať už
přímo či nepřímo. Půdy jsou postiženy intenzivní plošnou erozí, zejména na velkých
parcelách, erozi a sesouvání podléhají i široké terasy. Moderní terasy jsou převážně vedeny po
vrstevnicích, zatímco starší stupně obvykle probíhají šikmo napříč svahem a pravděpodobně
vznikly zčásti opakovaným podoráváním svahu.
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Obr. 37 Půdy v okolí Hustopečí. Výřez z Půdní mapy ČR. Český geologický ústav, 1994.
Výšková členitost
Reliéf je v průměru pahorkatinný s výškovou členitostí 75-150 m. Území se
vyznačuje značnou energií reliéfu díky jeho značné horizontální a vertikální členitosti,
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projevující se např. velkým výškovým rozpětím katastru. Nejvyšší bod území se nachází na
kótě Kamenný vrch ve výšce 343 m n.m, nejnižším bodem je místo na jihovýchodním okraji
katastru, nedaleko výtoku Štinkovky, s nadmořskou výškou 172 m. Některé úseky s menšími
výškovými rozdíly vykazují mimořádnou drobnější členitost. Středně široké nivy a úvalovité
sníženiny se zarovnanými povrchy často oddělují izolované, nápadně vystupující hřbety.

Obr. 38 Výšková členitost k.ú. Hustopeče. Digitální model terénu Hustopečska na podkladě
vrstvy 3D Výškopis map
ZABAGED. Převzato z Integrovaného projektu rozvoje
mikroregionu Hustopečsko (2004).
Klimatická charakteristika
Dle Quitta bioregion převážně leží v teplé oblasti T4, Hustopeče mají průměrnou
roční teplotu 9,2 °C a úhrn srážek 563 mm. Díky značné členitosti je zde množství
chráněných poloh, extrémně teplých a výsušných, i menší inverzní kotliny. Srážkový stín
vytváří i Ždánický les a Přední kout. Vcelku však klima oblasti zůstává výrazně xerotermní.
Vegetační charakteristiky
Potenciální vegetaci by tvořily z větší části panonské dubohabřiny, časté by bylo
rovněž zastoupení teplomilných doubrav. V katastrálním území dominuje 1. vegetační
stupeň, trofické řady mezotrofně bazické nebo mezotrofně nitrofilní, hydrické řady normální,
místy zamokřené. Vyskytující se skupiny typů geobiocénu by byly doubravy s ptačím zobem,
babykové doubravy a lipobukové doubravy na severních svazích, ve vlhčích polohách
jilmovné jaseniny s habrem a dubové jaseniny. Hlavními dřevinami v těchto STG jsou dub
letní, habr obecný, javor babyka, jilm habrolistý, jilm vaz, jasan ztepilý, jasan úzkolistý, lípa
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malolistá, jeřáb břek. V keřovém patru převládají ptačí zob obecný, svída krvavá, dřín
obecný, brslen evropský, růže šípková.

Obr. 39 Výřez z Geobotanické mapy ČSSR. Academia (1970).
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Obr. 40 Výřez z Biogeografické mapy. Kartografické nakladatelství (1970).

V Hustopečském bioregionu je kontinuální osídlení od pravěku, k trvalému odlesnění
rozsáhlých ploch došlo ještě před středověkem. Komplexy lesní vegetace jsou ostrůvkovité,
nespojité, v některých částech je stromová vegetace přítomna pouze v podobě akátin.
Převažují rozsáhlé zemědělské kultury (pole, sady, vinice), v posledních desetiletích navíc
bylo mnoho svahů terasováno. Přirozená náhradí vegetace je zachována prakticky jen na
prudkých svazích.
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Obr. 41 Výřez z Mapy geofaktorů životního prostředí ČR. Český geologický ústav (1994).
Území Hustopečí je charakterizováno velmi vysokým produkčním potenciálem zemědělských
půd, ovšem také nebezpečím plošné vodní eroze. Vegetační pokryv tvoří nelesní dřevinné
porosty, ať už s keři nebo stromy. Jižně od Hustopečí se vyskytuje ložisko cihlářských hlín.
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Hydrologická charakteristika
Území je součástí povodí Dunaje, protéká jím říčka Štinkovka, s přítokem
Pradlenkou, která se vlévá u Šakvic do Novomlýnských nádrží. Vodní toky v území jsou
meliorovány, voda rychle odtéká. Podle mapy Regiony povrchových vod ČSR (1971) leží
celý mikroregion Hustopečsko v nejméně vodné oblasti (I-B-4a), kde nejvodnější měsíce
jsou únor a březen; celá oblast má malou retenční schopnost a silně rozkolísaný odtok. Z toho
vyplývá potřeba zadržení vody v území, ale také nutnost ochrany před důsledky přívalových
dešťů. Ta je řešena budováním suchých poldrů. Nad Zadním rybníkem se nachází inundační
území, které je nutno méně obdělávat a více zatravňovat, jinak docházelo k erozním
splachům a zabahňování rybníka.
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Detailní biogeografické členění
Culek 2005 vypracoval detailnější členění bioregionů na menší jednotky – biochory 1 .
Jednotlivé biochory jsou označeny kódem, který popisuje: vegetační stupeň – kategorii
georeliéfu – půdní substrát a jeho vlhkost (substráty normálně vlhké a suché jsou označeny
velkým písmenem, substráty vlhké písmenem malé abecedy). Někdy se před kódem může
objevit zanménko „-" tj. daný typ biochory leží v oblasti srážkově relativně suché.
V katastrálním území Hustopečí se vyskytují jen biochory 1. vegetačního stupně. Konkrétně
to jsou:
1BE – Rozřezané plošiny na spraších
Plošina na odvíjející se od Zadního vrchu V od Hustopečí, v J části k.ú. mezi nádražím
Šakvice a obcí Hustopeče, od Z zasahuje od Starovic.
Plošší svahy, vyšší strmější svahy zterasovány. Substrátem je karbonátová spraš. Na
svazích jsou typické vinohrady a sady, zahrádky a drobná držba.
1Db – Podmáčené sníženiny na bazických zeminách
JV okraj katastru – podél Štinkovky k dálnici
Ploché sníženiny na neogenních slínech a fluviálních sedimentech, zasolené. Rozsáhlá
pole, odvodněná, rozčleněná příkopy zarostlými rákosem. Louky byly rozorány.
1PC – Pahorkatiny na vápnitém flyši
Do k.ú. proniká od JV vrchy Kouty a U vlčího obrázku a od Z přes Kravím vrch. Dále
tvoří celou S část k.ú.
Reliéf má větší výškovou členitost, je měkčí, bez ostrých kontrastů mezi plošinami a
úpady. Členitý reliéf způsobuje, že různě skloněné a orientované svahy se ve vegetaci mírně
liší. Místy se vyskytují sesuvy. Substrátem jsou převážně jílovité a vápnité, zvrásněné
rozpadavé flyšové břidlice. Časté jsou sprašové návěje. Lesy jsou vzácné. Převažují akáty a
jasany, na dnech údolí topoly. Pole jsou ve středně velkých celcích, ohraničena jsou
komunikacemi a terasami, vzácněji starými mezemi. Hojné jsou vinice a sady.
1PF – Pahorkatiny na vápnitých flyšových pískovcích
Kamenný vrch.
Typ tvořen někdy souvislou pahorkatinou, často však ojedinělými pahorky
vystupujícími nápadněji z okolí. Substrátem je vápnito-jílovitý rozpadavý flyšový pískovec.
Výrazné terénní hrany jsou ovlivňovány větry, klima je velmi teplé a suché. Typ hostí
nejvýraznější stepi v ČR (př. Pouzdřanská step, ale mimo k.ú. Hustopeče). Hojné jsou
vinohrady a drobné sady, v malých segmentech často extenzivní a opuštěné.
1RB – Plošiny na slínech
Zasahuje od SZ, od Starovic a podél trati u Šakvic.
Reliéfem je zpravidla slabě zvlněná rovina s plochými pahorky a s širokými plochými
depresemi. Substrát tvoří neogenní slíny, paleogenní vápnité flyšové jíly a zvětraliny těchto
1

Biochora je vyšší typologická (opakovatelná) jednotka členění území bioregionu. Má heterogenní ráz a
vyznačuje se svébytným zastoupením, uspořádáním, kontrastností a složitostí kombinace skupin typů
geobiocénu. Tyto vlastnosti jsou podmíněny kombinací vegetačního stupně, substrátu a reliéfu (které tvoří i kód
biochory). Biochora tedy vychází z potenciálních podmínek krajinné sféry, zpravidla se však vyznačuje i
svébytným zastoupením aktuálních biocenóz. Na území ČR bylo vymezeno 366 typů biochor v celkem 9186
segmentech. Z hlediska hodnocení krajinného rázu představuje biochora základní jednotku.

39

hornin. Místy jsou slabé pokryvy spraší. Deprese bývají vlhčí. V typu od počátku středověku
dominovala orná půda, dnes je v extrémně velkých celcích a prakticky bez dřevin. Lesy jsou
vzácné, silně ruderalizované.

Obr. 42 Výřez z mapy biochor. Převzato z Culek (2005).
Pokud hranice biochor vyskytujících se v katastrálním území Hustopeče přeneseme
přímo na mapu modelového území, můžeme je použít jako podklad pro upřesnění hranic
krajinných celků. Biochory byly barevně sloučeny podle reliéfu a dávají tak přehlednou
představu o morfologii území.

40

Obr. 43 Biochory přenesené na modelové území.
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Územní systém ekologické stability
Územní systém ekologické stability (ÚSES) vytváří síť ekologicky významných
segmentů krajiny, které jsou na základě funkčních a prostorových kritérií účelově
rozmístěny v krajině. Je to vzájemně propojený soubor nejen přirozených, ale i pozměněných
(přírodě blízkých) ekosystému, které udržují přírodní rovnováhu. Cílem vytváření územních
systémů je uchování biodiverzity, zachování unikátních krajinných fenoménů, zajištění
příznivého působení na zemědělské a lesní kultury a na urbanizovaná území, podpora
možnosti mnohostranného funkčního využití krajiny.
Základními prvky ÚSES jsou biocentra, biokoridory a interakční prvky 1 . V k.ú.
Hustopeče vychází ÚSES z kostry ekologické stability, kterou tvoří především údolní niva
Štinkovky v severní části katastrálního území a rozsáhlé plochy postagrárních lad,
soustředěných na okolních svazích. Kromě toho je kostra ekologické stability lokalizována
především na extenzivně využívaných plochách starých sadů a v prostorech drobné držby,
nebo na úzkých terasách, nevhodných pro současnou velkovýrobní technologii zemědělského
využívání. Cenné jsou také oba rybníky s poměrně kvalitní břehovou vegetací a mokřady
v závěru zátopové plochy nádrží. V jižní části katastrálního území je přítomnost kostry
ekologické stability malá a soustřeďuje se na plošně omezené segmenty remízků a ploch
s úzkými terasami, které nejsou momentálně využívány, a na kterých se začíná projevovat
příznivý sukcesní vývoj nástupu stepní vegetace. V této oblasti vytvoření územního systému
ekologické stability vyžaduje dokompletování struktury sítě.

1

Biocentrum je biotop nebo soubor biotopů v krajině, který svým stavem a velikostí umožňuje trvalou existenci
přirozeného nebo pozměněného, avšak přírodě blízkého ekosystému. Na lokální úrovni by mělo reprezentovat
skupinu typu geobiocénu, na regionální biochoru a na nadregionální biokoridor. Biokoridory umožňují migraci
organismů mezi biocentry. Interakční prvky doplňují funkce biocenter a biokoridorů, zabezpečují dílčí, ale
základní životní funkce těch druhů organismů, které se zásadním způsobem podílejí na autoregulačních
procesech v intenzivně využívaných, a proto méně stabilních společenstvech.

42

Obr. 44 Územní systém ekologické stability v k.ú. Hustopeče. Vymezení převzato z územního
plánu a Generelu místního ÚSES.
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Kulturní a historická charakteristika k.ú. Hustopeče
Historický vývoj Hustopečí
První osídlení v teritoriu města se jmenovalo Česká ves. Přibližně v polovině 13.
století noví němečtí osadníci z Rakouska, kteří se usadili okolo současného náměstí, založili
trhovou obec a dali jí jméno Hustopeče. Stvrzují to listiny z roku 1249 podepsané Vilémem
z Hustopečí, který tuto obec získal společně s Břeclaví a Zlínem jako tzv. zeměpanské zboží
od kralevice Přemysla Otakara II. V roce 1323 koupila Hustopeče od Vilémových potomků
Eliška Rejčka a darovala je klášteru Králové (Aula Regia) na Starém Brně. Významný mezník
představoval rok 1572, kdy byly Hustopeče povýšeny císařem Maxmiliánem II. na město
a byl jim udělen znak se symboly orlice, vinařského nože a vinného hroznu. Hustopeče byly
od středověku významným obchodním centrem. V 16.-17. století byly významnou stanicí tzv.
Uherské cesty, po níž byl hnán dobytek z Uher na západ. Od roku 1599 patřily Hustopeče
mocnému rodu Lichtenštejnů, který je spravoval až do roku 1848.
Zachovaný půdorys z 18. století představuje tehdejší opevněné město s otevřenými
předměstími. Bylo obklopeno vinicemi, sady a dvěma koloniemi sklepů. Najdeme zde
původní objekt piaristické reálky s barokně upravenou zahradou (dnes na Masarykově
náměstí).

Obr. 45 Půdorys Hustopečí v 18. století. Převzato z Kordiovský (2002), str. 19.
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Obr. 46 Současný plán města. Převzato z mapy Mikroregion Hustopečsko, Hustopeče – plán
města, cyklotrasy (2005). U centra je stále patrný historický tvar daný bývalými hradbami.
Od počátku 16. století umožňovaly vstup do města čtyři brány (Brněnská, Kovářská,
Podivínská a Vodní). Náměstí bylo tvořeno renesančními domy s arkádami a vévodil mu

45

kostel sv. Václava. Vně hradeb se rozprostíraly tři městské části: Špitální, Dlouhý a Příční Cíl
(dnes Palackého a Herbenova) a Česká Ves s dobytčím trhem, která představuje nejstarší (tj.
slovanské) osídlení v katastru. Na vedutě je pod nápisem Auspitz (Hustopeče) vidět vinice, od
nich k městu sbíhá Česká ves (dnes nádražní ulice), napravo od ní je kaple sv. Rocha na ještě
nezalesněném Křížovém vrchu, tehdy využívaném jako pastviny. Ve stráni jsou patrné vinné
sklepy. V pozadí jsou zakresleny Pálavské vrchy.

Obr. 47 Veduta Hustopečí z počátku 18. století. Převzato z Kordiovský (2002), str. 18.
Od 19. století dochází ve městě ke střetávání českého a německého živlu, které až do
první poloviny 20. století určovalo veškeré dění ve městě a stálo dokonce v pozadí
hospodářského vývoje, rozhodovalo o politickém dění a zasahovalo výrazně i do kulturního
života města. Mezníky tohoto střetávání jsou rok 1909, kdy v Hustopečích vzniká i za cenu
fyzických konfrontací první česká škola, rok 1918, kdy se hustopečští Němci urputně brání
připojení města ke vznikajícímu Československu, rok 1934, kdy byl poprvé zvolen český
starosta a rok 1938, kdy byly Hustopeče, hlasitě podporovány zdejší henleinovskou většinou,
připojeny k Třetí říši.
8. října 1938 bylo město v důsledku mnichovské dohody zabráno německým
vojskem a to i přes to, že zde v roce 1930 žilo 1715 Čechů, což představovalo 46,1 %
obyvatel (ještě v roce 1900 bylo z 3603 obyvatel 3257 Němců a 380 Čechů). Po záboru
odešlo okolo 900 Čechů, židovská komunita byla vyhlazena.
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Obr. 48 Výřez z mapy znázorňující hranici kolem území připojených ke Třetí říši. Převzato
z mapy Karte des Sudetenlandes, 1937. Uloženo v archivu Městského muzea a galerie v domě
U Synků, Hustopeče.
Po skončení války byl soudní a politický okres Hustopeče obnoven. V roce 1946 bylo
z bývalého okresu odsunuto 3180 osob, dosídlení proběhlo zejména z okolních obcí.
V roce 1967 bylo zahájeno vytyčování trasy dálnice Brno - Bratislava a v roce 1975
se začalo se stavbou. Díky této poloze při dálnici i napojení na železniční trať Brno - Břeclav
nastal po 60. letech rozmach především kovozpracujícího průmyslu a stavebnictví. Tento
rozvoj pokračoval i v 90. letech, o čemž svědčí řada nových obchodních i výrobních
společností působících ve městě.
Historický vývoj krajiny
Proměnu struktury krajiny a měřítka členění obdělávané půdy můžeme vidět na
přiložených historických leteckých měřičských snímcích. Jasně patrný je posun od drobné
držby k sceleným blokům orné půdy. Dochovaná drobná držba tak má i historickou hodnotu.
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Obr. 49 Okolí Hustopečí v roce 1938. © MO ČR 2005.
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Obr. 50 Okolí Hustopečí v roce 1953. © MO ČR 2005.
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Obr. 51 Okolí Hustopečí v roce1976. © MO ČR 2005.
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Obr. 52 Okolí Hustopečí v roce 1990. © MO ČR 2005.
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Významné osobnosti
Ve městě pobývaly významné osobnosti. Král a císař Karel IV. jezdíval do Hustopečí
za dobrým vínem, do dějin literatury se zapsal např. jeden z kněží místních farností Bohuslav
Balbín. Světoznámý malíř Alfons Mucha sem zajížděl za svou sestrou, zdejším ochotníkům
maloval dvě opony a uspořádal zde i výstavu svých obrazů. Prezident Tomáš Garrigue
Masaryk a spisovatel Jan Herben studovali na zdejší piaristické reálce. Na osobu TGM také
město nejvíce vzpomíná – na radnici je umístěna pamětní deska, na Masarykově náměstí byl
nedávno odhalen pomník TGM a na městském hřbitově jsou pochováni prezidentovi rodiče –
matka TGM se v Hustopečích narodila a oba rodiče se přestěhovali zpět do Hustopečí na
odpočinek.

Obr. 53 Pomník TGM na Masarykově náměstí.
Hmotné pozůstatky historie
V jižní části Hustopečí, bývalé České vsi, je dodnes ulice Hradní. Na jihozápadní
straně ústí do Homolího kopce, kterému se dříve říkalo Burgstall (Hradisko). V roce 1980 zde
byly pracovníky mikulovského muzea prozkoumávány pozůstatky středověkého
opevněného sídla, v němž byly nalezeny zlomky středověké keramiky a železných předmětů
a zvířecí kosti. Jde pravděpodobně o zbytky opevněného sídla chráněného valy a palisádou,
které nechal postavit kolem poloviny 13. století nad vesnicí Vilém z Hustopečí. Hlavní částí
tohoto sídla byla několikapatrová budova vytápěná již tehdy pecí se zasazenými kachly.
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Dominantou města je kostel sv. Václava. Existence kostela sv. Václava je
v písemných pramenech uváděna počátkem 14. století. V době největšího rozkvětu města na
počátku 16. století byl výrazně zvětšen ve stylu pozdní gotiky. Konečnou podobu získala věž
kostela novogotickou přestavbo roku 1902, kdy k ní byl přistavěn i kamenný ochoz.
Neúměrná hmotnost věže vůči nepříliš stabilnímu podloží a v neposlední řadě i stále
narůstající dopravní ruch byly příčinou toho, že 26. února 1961 se věž zřítila na chrámovou
loď a poškodila západní část kostela. Představitelé tehdejšího politickosprávního systému
následně rozhodli o celkové demolici kostela, která byla provedena v září 1962. Nový kostel
sv. Václava a sv. Anežky České stojí přibližně na místě původního kostela. O jeho stavbě se
uvažovalo již v letech 1970-71, ale příznivá situace nastala až po roce 1989. Stavba započala
v dubnu 1992, podle návrhu Ludvíka Kolka. Dvoupodlažní stavba kostela má půdorys spirály,
symbolizující zmrtvýchvstání Krista, která se odvíjí od centra, kterým je podzemní kaple na
místě mariánské kaple původního kostela. Úprava interiéru včetně vitráží s tématem života
Ježíše Krista je rovněž Kolkovým dílem. V novém kostele našla své místo většina památek
z původního kostela.

Obr. 54 Kostel sv. Václava.
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Pozdně gotické období města připomíná opevnění, které je dosud patrné v ulici Na
Hradbách, kde jsou také nejstarší a největší vinné sklepy.

Obr. 55 Opravené sklepy v ulici Na Hradbách.
Renesanční sloh nejvíce ovlivnil ráz města. Z této doby se v horní části Dukelského
náměstí dochoval dům U Synků z roku 1579. Dolní část náměstí pak zdobí kamenná kašna
s antickým námětem.

Obr. 56, 57 Dům u Synků – pohled z ulice a nádvoří. Převzato z Kordiovský (2002), s. 55.
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Obr. 58 Renesanční kašna na Dukelském náměstí. Převzato z Kordiovský (2002), s. 31.
Barokní je mohutný morový sloup sv. Trojice na Dukelském náměstí a kaple sv.
Rocha, která je ukryta v zeleni lesoparku nad městem.

Obr. 59 Morový sloup na Dukelském náměstí.
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Kaple sv. Rocha byla vybudována roku 1682, jako odpověď na opakované epidemie
moru v 17. století. Dostavěna byla v roce 1690, restaurována a rozšířena pak v roce 1726.
V letech 1757-1780 zde byly organizovány poutě a název vrchu byl změněn na Křížový
kopec. Postupně zde byl dobudován lesopark a došlo i na novorománskou přestavbu kaple.

Obr. 60 Kaple sv. Rocha na Křížovém vrchu.
V novorenesančním slohu je postavena radnice z roku 1906, dnes sídlo městského
úřadu.
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Obr. 61 Radnice na Dukelském náměstí.
Existenci židovské komunity v Hustopečích připomíná pamětní deska z roku 1981 na
místě asanovaného židovského hřbitova v ulici Svatopluka Čecha. Židé jsou v Hustopečích
doloženi již v 15. století, v roce 1890 bylo podle statistik ve městě 239 Židů. Po roce 1938
byla zdejší židovská komunita zlikvidována.

Obr. 62 Parčíková úprava na místě zrušeného Židovského hřbitova.
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Nemovité kulturní památky ve smyslu zákona č.20/1987 Sb. ve znění pozdějších
předpisů jsou v Hustopečích tyto:
Rejstříkové číslo:
popis:
krajina
1257
kaple sv. Rocha na Křížovém Vrchu
1275
kaplička v polích k Popicím – trať Šumperk
1277
boží muka v polích – trať Novosady
7079
středověké opevnění nad ul. Hradní – Homolí kopec
1276
boží muka v ul. Nádražní u Technických služeb
historické jádro města
1258-1263
domy č.p. 1, 34, 77, 94, 95, 98 na Dukelském nám.
1266
dům č.p. 56 v ul. Dobrovského
1267
dům č.p. 116 v ul. Mrštíkova
1269
bašta č.p. 88 v ulici Na Hradbách
1270
sloup Nejsvětější Trojice na Dukelském nám.
1272
kašna na Dukelském nám.
1279
kříž u kostela na Dukelském nám.
7-8821
barokní dům č.p. 35 na Dukelském nám.
1271
socha sv. J. Nepomuckého na Masarykově nám.
hřbitov
1273
náhrobek na hřbitově
1274
kaple na hřbitově
1278
hlavní kříž na hřbitově

Stopy historie v krajině
Nejvýraznější městské dominanty, radnici a kostel, zachycuje pohled od Nádražní
ulice. Město se proměnilo – stejně jako krajina v pozadí – drobná parcelace zůstala zachována
jen v levé části obrázku, svahy v pozadí přestaly být obdělávány po spádnici a byly upraveny
terasováním. Tím se paradoxně do krajiny dostalo víc rozptýlené zelně, která prosperuje na
svazích teras.
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Obr. 63, 64 Porovnání pohledů na Hustopeče z počátku 20. století a z roku 2001. Převzato
z Kordiovský (2002), s. 22.
Hustopeče zaujímaly jedinečné místo v rámci celé Střední Evropy díky rozvinutému
ovocnictví, po vymření vinic kvůli révokazu. Největší raritou byly rozlehlé mandloňové
sady, které se částečně dochovaly dodnes a v době květu lákají k procházkám a dominují
svahům nad městem. V Hustopečích byla také vyšlechtěna odrůda mandloně Zora. Město
Hustopeče se o záchranu mandloňových sadů zasazuje.
Kordiovský (2002) k pěstování mandloní uvádí na straně 72: „Zcela výjimečné
postavení Hustopečí je v pěstování mandloní. Od roku 1946 prováděli pracovníci univerzitní
botanické zahrady v Brně průzkum vytipovaných oblastí jižní Moravy vhodné pro pěstování
teplomilných rostlin – zejména dřevin, které by byly užitečné a zároveň vhodné pro založení
větrolamů. Přitom objevili na Hustopečsku 620 kusů stromů mandloní, které pravidelně
plodily a dozrávaly již počátkem měsíce září. Ministr výživy schválil v červenci 1949
pěstování mandloní v Hustopečích a po přidělení finančních prostředků byly zahájeny
pokusné výsadby. Na jaře roku 1950 bylo vysázeno 3200 stromků mandloní na ploše 9 ha. Na
podzim téhož roku dalších 6400 ks na ploše 16 ha. Vedle mandloní se začaly vysazovat i
meruňky, vlašské ořechy a višně pro potřeby potravinářského průmyslu. Už v roce 1963 byl
vytvořen závod Čokoládovny Zora a obhospodařoval celkem 200,3 ha pozemků. Na těchto
pozemcích bylo do roku 1963 vysázeno 17176 mandloní, 12850 meruněk, 1349 broskvoní a
2673 vlašských ořešáků, celkem 34048 ks stromů.“
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Obr. 65 Kvetoucí nová výsadba mandloní.
Z dalších ovocných výsadeb se částečně zachovaly ořechové sady, které se sadily na
severozápadních svazích, což je sice poněkud neobvyklá poloha, ale chráněná před jarním
sluníčkem které by ořešáky brzy probudilo a pak by v pozdních jarních mrazících namrzly.
Stejně tak meruňkové sady na severních terasách (dnes zarostlé) nenamrzají tolik, jako ty na
plochých návrších.

Vinařství a vinohradnictví
Hustopeče dnes samy sebe prezentují jako město dobrého vína. Vinohradnictví bylo
v minulosti hlavním zdrojem bohatství města, úzce bylo také provázané s etnickou skladbou
obyvatel. Jeho významnými nositeli byli totiž němečtí kolonisté a později novokřtěnci. O
významu zdejšího vinařství svědčí i nejstarší městská pečeť, zobrazující větévku vinné révy
se třemi hrozny a vedle ní dva vinařské nože. Hustopečské vinice patřily k největším
v českých zemích a vlastnila je šlechta, řada klášterů a bohatí měšťané z Moravy, Čech i
Rakouska. Neblahý zásah způsobila Třicetiletá válka, v jejímž důsledku poklesla výměra
vinic na pouhou desetinu původního stavu. Výnosnost vinic však vedla k jejich postupnému
obnovování a k novým výsadbám, takže již v polovině 18. století platily Hustopeče za
největší vinohradnickou obec na Moravě.
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Obr. 66 Rozloha vinohradů na mapě II. vojenského mapování.
Toto prvenství si udržely až do roku 1900, kdy se v jejich katastru nacházelo 578 ha
vinic. O rok později pronikl i do Hustopečí révokaz a stejně jako v ostatních jihomoravských
obcích znamenal katastrofu. Do roku 1924 zničil téměř všechny vinohrady na Hustopečsku.
Vinařství v Hustopečích začalo opět vzkvétat v třicátých letech, kdy vznikaly nové vinařské
školy a zemědělské vinařské spolky. Po roce 1955 nastává rozvoj velkovýsadeb družstevních
vinohradů, ale i malých záhumenkových vinic. V současné době patří Hustopeče opět mezi
nejznámější vinařské obce na Moravě. Mezi tradiční odrůdy zde patří Veltlínské zelené,

61

Ryzlink vlašský, Neuburské, Sylvánské zelené, Ryzlink rýnský, Tramín, Sauvignon,
Rulandské modré, Frankovka a Modrý Portugal.
K vinařství a vinohradnictví se v Hustopečích váže část kulturních akcí, z i jinak
bohaté hustopečské nabídky.

Obr. 67 Informační letáček o kulturních akcích konaných v Hustopečích.
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Obr. 68 Informační letáček o vinařských akcích pořádaných v Hustopečích.
Nejznámější a nejhojněji navštěvovanou akcí jsou ale Burčákové slavnosti. Tato
novodobá tradice započala v roce 1995 a připomíná slavnou minulost Hustopečí jako sídla
horenského soudu. Návštěvníci slavností jsou v jejich rámci seznamováni s drastickými
artikuly zdejšího horenského práva a s cechovními privilegii, oživují se vinařské zvyky,
tradiční řemesla, hraje se divadlo a zejména se otevírají mázhauzy.
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Obr. 69 Pohádka O zakleté princezně na nádvoří domu U Synků.

Obr. 70 Břišní tanečnice na hlavním pódiu na Dukelském náměstí.
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Obr. 71 Obchod proměněný v mázhauz.

Obr. 72 Soutěž spojená s koštováním burčáku.
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Součástí slavností je i zasedání Burčákové unie. Více se můžete dozvědět
v Burčákových listech, tiskovině vydávané speciálně na Burčákových slavnostech.

Obr. 73 Burčákové listy.
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Vyvrcholením Burčákových slavností je pak průvod městem v historických
kostýmech.

Obr. 74 Příprava na průvod.
Záznam z Burčákových slavností si můžete prohlédnout v sekci Videonahrávky.

Etnografie, tradice
Etnografické zařazení Hustopečska je poněkud komplikovanější, vzhledem
k historické převaze německého obyvatelstva. Hustopečsko bylo ovšem na východě a na
severu tvořeno českými obcemi, které jsou z etnografického hlediska označovány jako
hanácké Slovácko nebo přechodná oblast hanácko-slovácká, nicméně fotografie
z pořádání prvních českých hodů v roce 1919 dokládá, že hustopečští Češi si ke své
prezentaci zvolili jihokyjovský a vlčnovský kroj, který byl tehdy velmi populární, ačkoli
neměl analogii s českou lidovou kulturou v okolí města, hanácko-slováckou.
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Obr. 75 Hornovo vyobrazení hanácko-slováckého kroje v roce 1837. Vystaveno v muzeu
v domě U Synků.

Obr. 76 Fotografie z prvních českých hodů, zachycující jihokyjovské a vlčnovské kroje.
Převzato z Kordiovský (2002), str. 40.
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Ačkoliv byly Hustopeče po odsunu Němců osídleny především obyvatelstvem
sousedních obcí, trvá nesoulad s okolní lidovou kulturou doposud. Zatímco u mužského
oděvu se přešlo k místní, tedy hanácko-slovácké variantě kroje, je „jihokyjovská“ varianta
ženského kroje opouštěna jen pomalu.
Akcí, na které se zájemci mohou s kroji nejsnáze seznámit, jsou Svatováclavské
hody. Tradice oslav patrona kostela trvá tři dny, z nichž většinu času tráví účastnící právě
v krojích. Hody začínají v pátek odpoledne stavěním májky, symbolu hodů, pokračují
předhodovou zábavou spojenou s koštem vín. V sobotu následuje zvaní na hody, kdy průvod
stárků a stárek obchází město a zve na hodovou veselici a zábavu. V neděli je pak v kostele
sloužena slavnostní krojovaná mše.

Obr. 77 Stavění májky.
Svatováclavské hody v Hustopečích v roce 2006 byly raritou. Poprvé se na nich totiž
objevili stárci ve dvou různých krojích. Vedle dosud na hodech používaného kyjovského
kroje mohli návštěvníci vidět i nové kroje hanácko-slovácké hustopečského typu, které byly
zrekonstruovány už před několika lety, ale na hody dosud nepronikly.
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Obr. 78 Kyjovský kroj.

Obr. 79 Hanácko-slovácký kroj hustopečského typu.
Záznam ze stavění májky a krojované mše si můžete prohlédnout v sekci
Videonahrávky.
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Rekreace
Hustopeče lákají turisty z daleka i okolních obcí bohatou kulturní tradicí, jedinečnou
krajinou vzniklou spoluprací přírody a člověka a možností sportovního vyžití, zejména v létě
moderním koupalištěm.

Obr. 80 Hustopečské koupaliště. Převzato z webových stránek města.
Pro milovníky přírody jsou nejbližším cílem vycházek rybníky, listnaté lesy a přírodní
rezervace v bezprostřední blízkosti města – Kamenný vrch.

Obr. 81 Zátiší u rybníka.
Hustopeče jsou i významnou zastávkou na vinařských cyklistických stezkách –
Moravské vinné a Velkopavlovické. Nově byla na začátku prázdnin v roce 2006 otevřena
trasa s názvem Krajem André. Projekt byl realizován za podpory Vinařského fondu a jeho
osmnáct a půl kilometrů dlouhá trasa vede z Hustopečí přes Starovičky, Velké Pavlovice a
Bořetice do Vrbice.
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Syntézy
Zařazení Hustopečska do širších souvislostí
Podle diferenciace typů krajinného rázu autorů Löwa a kol. (2006) patří
Hustopečsko do typu krajinného rázu 2M1 – Staré sídelní krajiny Pannonica, Lesozemědělské
krajiny, Krajiny běžných plošin a pahorkatin Pannonica.
Z širšího krajinného kontextu v regionálním měřítku lze podle této typologie
konstatovat, že se jedná o běžný typ krajiny, v rámci Pannonica, rozdíly v krajinném rázu jsou
významné na mikroregionální a místí úrovni. (Blíže k typologii viz sekce Podklady, kapitola
Typizace krajin.)

Obr. 82 Mapa rámcových typů krajinného rázu – jižní Morava. In Löw a kol (2006), s. 49.

V Územním průmětu významných prvků krajiny jihomoravského kraje, mapě
krajinářského hodnocení, je Hustopečsko vyznačeno jako krajina převážně sídelní a výrobní,
místy harmonická. Území severně od dálnice je označeno jako oblast se zvýšenou estetickou
hodnotou, nicméně částečně esteticky narušenou zemědělskými úpravami (zejména široké
terasy). Silnice z Hustopečí do Nikolčic přes Kurdějov je vyhodnocena jako vyhlídkově
hodnotný silniční úsek.
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Obr. 83 Výřez z Mapy krajinářského hodnocení. Převzato z Územního průmětu významných
prvků krajiny – Jihomoravský kraj, 1978.
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Na velký význam zemědělského využití krajiny pro její vzhled upozorňuje také Plán
péče o krajinu v katastrálním území města Hustopeče (2006). Nejedná se ovšem jen o ornou
půdu, ale také o sady, vinice a drobnou pozemkovou držbu – záhumenky.

Obr. 84 Členění k.ú. Hustopeče na zóny podle stupně antropogenického ovlivnění. Převzato z
Plánu péče o krajinu v katastrálním území města Hustopeče. AGROPROJEKT PSO, sro.
(2006).

Rozdělení území na krajinné celky
Ve shodě s většinou autorů výše zmiňovaných metodických postupů bylo katastrální
území Hustopečí rozděleno na charakteristické krajinné celky, ve kterých byly stanoveny
jejich znaky a charakteristiky, podílející se na krajinném rázu.
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Podkladem pro toto rozdělení bylo studium aktuálních mapových podkladů,
ortofotomap a důkladný terénní průzkum. Výchozím pro toto rozdělení je pak detailní
vyhodnocení aktuálního využívání krajiny (land use), geomorfologie území, měřítka a
pohledových vztahů.
Rozbor land use je důležitým podkladem pro hodnocení krajinného rázu, neboť nejen
informuje o aktuálním využívání krajiny, ale také pomáhá určit strukturu krajiny, obvykle
úzce svázanou s reliéfem. Tato provázanost se potvrdila i na Hustopečsku.

Obr. 85 Ortofotomapa zájmového území.
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Land use bylo vyhodnoceno v deseti základních kategoriích, které byly dále
podrobněji členěny podle měřítka, přesného druhu využití pozemku či funkce.
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Obr. 86 Hodnocení land use v k.ú. Hustopeče.
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Obrazová specifikace jednotlivých kategorií land use:

Obr. 87 Orná půda – velké bloky – 1a.

Obr. 90 Objekty mimo intravilán – domky a
zahrádky – 2a.

Obr. 88 Orná půda – střední měřítko – 1b.
Obr. 91 Objekty mimo intravilán – nádraží
– 2b.

Obr. 89 Orná půda – drobná držba – 1c.
Obr. 92 Objekty mimo intravilán –
průmyslový areál – 2c.
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Obr. 93 Objekty mimo intravilán –
zemědělský areál – 2d.

Obr. 96 Les – 3.

Obr. 97 Vodní plochy a toky – 4.
Obr. 94 Objekty mimo intravilán – bytovky
– 2e.

Obr. 98 Lada – 5.
Obr. 95 Objekty mimo intravilán – ostatní –
2f (na snímku vodohospodářské objekty).
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Obr. 99 Krajinná rozptýlená zeleň –
doprovod komunikací – 6a.

Obr. 102 Krajinná rozptýlená zeleň –
větrolamy, ochranná zeleň – 6d.

Obr. 100 Krajinná rozptýlená zeleň –
doprovod vody – 6b.

Obr. 103 Krajinná rozptýlená zeleň –
remízy – 6e.

Obr. 101 Krajinná rozptýlená zeleň – meze
a strže – 6c.

Obr. 104 Krajinná rozptýlená zeleň –
hraniční linie – 6f.
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Obr. 105 Krajinná rozptýlená zeleň –
doprovod stavebních objektů – 6g.

Obr. 106 Krajinná rozptýlená zeleň –
lesostepní vegetace – 6h.

Obr. 108 Vinice – střední měřítko – 7b.

Obr. 109 Vinice – na širokých terasách –
7c.

Obr. 110 Záhumenky – drobná držba – 8.
Obr. 107 Vinice – velké bloky – 7a.
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Obr. 111 Sady – intenzivní – 9a.

Obr. 113 Trvalé travní porosty – 10.

Obr. 112 Sady – extenzivní – 9b.

V krajině byly také hodnoceny pohledové vazby, vyhlídková místa, rušivé prvky a
významné pohledové horizonty. Syntézou získaných poznatků byly stanoveny 3
charakteristické krajinné celky. Každý z celků se vyznačuje jinými charakteristikami, ať už
ve využití pozemků, jejich měřítku, struktuře krajiny, výškové členitosti, pohledové
uzavřenosti či otevřenosti a v pohledových propojeních.
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Obr. 114 Charakteristické krajinné celky a pohledové charakteristiky.
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Charakteristické krajinné celky:
Celek 1 – Jižní část kú Hustopeče
- velké bloky orné půdy
- pravidelná struktura krajiny, ostré linie cest, vodních toků, dělení pozemků
- rovina a pozvolna se zvedající jižní svahy
- otevřená krajina, do pohledů jako dominanta vstupuje Pálava, občas rušeno silem

Obr. 115 Pohled na Pálavu ze silnice 420, 2 km od Hustopečí.
Celek 2 – Údolí Štinkovky
- bloky půdy střední výměry, orná půda v rovnováze s intenzivními vinicemi a sady
- struktura krajiny členitější, základní linie cest a strží či terénních nerovností (zviditelněné
zelení) jsou zvlněné, mezi nimi pozemky členěné přímkami
- ploché údolí, z kterého se zvedají mírně zvlněné svahy, na SV vyšší než na JZ, část údolí
zabírá město Hustopeče
- celek je pohledově uzavřený, pouze z vrchů jsou výhledy na město a na Pálavu, dominantně
působí především dálnice, pohledově, zvukově a pocitem bariéry

Obr. 116 Krajina v údolí Štinkovky
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Celek 3 – Severní část kú Hustopeče
- drobné měřítko pozemků, rozmanité využití, zastoupeny jsou i lesy a remízy, lesostepní
vegetace na svazích, terasách a ve zplaňujících sadech, orná půda v menšině
- zvlněné linie v krajině vycházející především z členitého reliéfu
- údolíčka v členité pahorkatině jsou pohledově uzavřená, z vrcholků pak jde přehlédnout
skoro celé katastrální území, do pohledů vstupuje i Pálava, dominantně působí jednotlivé
vrchy, lesní celky, jinde v kú neobvyklé; nepřirozeně tvrdou linku a technický charakter vnáší
do území vedení vysokého napětí, které je ještě zvýrazněno lesním průsekem, negativně se
projevují i vysílače na kopcích mimo řešené území

Obr. 117 Vedení vysokého napětí a lesní průsek
Pohledové horizonty v krajině byly rozděleny na hlavní a vedlejší zejména podle
toho, jak často se promítají do pohledů při pohybu krajinou, jak jsou zachovalé a zda odráží
charakteristiky krajiny Hustopečska. Zásahy do vzhledu hlavních horizontů by měly být
prováděny obzvlášť citlivě.
Hlavní horizonty:
2 – Horizont odráží charakteristické využívání krajiny a je patrný při pohledu z roviny kolem
železničního nádraží Šakvice.
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Obr. 118 Horizont 2.
3 – Horizont je vidět při příjezdu do Hustopečí, Křížový vrch sám o sobě je pozorovatelný i
z města, pohledově ho ohraničuje.

Obr. 119 Horizont 3.
5, 6, 7, 8 – Horizonty se promítají za město, rámují ho, je na nich zachována charakteristická
drobná pozemková držba. Horizont 8 leží již mimo katastrální území, je vymezen Liščím a
Žerotínským vrchem jižně od Nikolčic.

Obr. 120 Horizonty 5 (blíže) a za ním 8.
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Obr. 121 Horizont 6.

Obr. 122 Horizont 7.
9 – Horizont vytváří dominantu v ploché krajině. Je vidět jak z dálnice, tak od nádraží
Šakvice.

Obr. 123 Horizont 9.
12 – Horizont vymezuje krajinu při příjezdu do zájmového území od Brna, charakteristický je
vysílačem na vrchu Žebrák.

Obr. 124 Horizont 12.
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14 – Horizont sice není pohledově exponovaný z města, ale v daném krajinném celku je
razantní úprava krajiny do širokých teras jedním z dominantních prvků.

Obr. 125 Horizont 14.
Vedlejší horizonty
1 – Horizont je součástí intenzivně využívané krajiny, nijak charakteristický.

Obr. 126 Horizont 1.
4 – Horizont podobný 2, ale ne tak výrazný.

Obr. 127 Horizont 4.
10 – Horizont zajímavý množstvím zeleně, který je ale vidět jen z mála míst – například
dálnice nebo Zadního Vrchu.
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Obr. 128 Horizont 10.
11 – Horizont zemědělské krajiny, tvořený řadou topolů. Významem ho převyšuje panorama
Pálavy, které se otvírá za ním. Proto pozor na zásahy do charakteru horizontu, aby nebyla
jedinečnost Pálavy setřena.

Obr. 129 Horizont 11.
13 – Horizont mimo hlavní místa pohybu v krajině, není tak často viděn, navíc je
znehodnocen el. vedením.

Obr. 130 Horizont 13.
15 – Horizont mimo hlavní místa pohybu v krajině, znehodnocen el. vedením.
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Obr. 131 Horizont 15.
Jako hlavní rušivé prvky byly v území vyhodnoceny dálnice (zejména hlukově,
bariéra) a elektrické vedení (mnohokrát se opakující stejný prvek sloupu, viditelný z dálky,
nepřirozená přímá linka). Dalšími rušivými prvky jsou nejrůznější vysílače. Všechny tyto
prvky se pro své okolí stávají negativními dominantami.

Obr. 132 Křížení dálnice a elektrického vedení.

90

Obr. 133 Kontrast hodnot minulosti a současnosti – Boží muka a vysílač mobilního
operátora.
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V rámci jednotlivých krajinných celků byla na závěr vymezena významná místa
krajinného rázu v jednotlivých celcích. Představují místa, kde je v rámci celku dochován
nějaký charakteristický znak, místa důležitá pro identitu krajiny.

Obr. 134 Významná místa krajinného rázu vyznačená v ortofotomapě.
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1 – Jižní celek:
1a – Kraví vrch: Místo je malé rozlohou, zahrnuje kapličku a přístupovou polní cestu.
Obě jsou zakresleny již na mapě III. vojenského mapování. Kaplička symbolizuje duchovní
rozměr krajiny, polní cesta její prostupnost. Vrch je také vyhlídkovým bodem. Esence
přátelské a prostupné krajiny.

Obr. 135 Kraví vrch – 1a.
1b – drobná pozemková držba: V tomto místě vyniká zejména v kontrastu se
scelenými bloky pozemků. Je podmíněna geomorfologicky a doplněna je charakteristickými
(a pro Hustopečsko typickými) liniemi zplaňující vegetace. Historicky v tomto místě a jeho
okolí bývaly vinice.

Obr. 136 Drobná pozemková držba – 1b.
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1c – Výrobní a skladový areál: Areál je lokalizován v návaznosti na vlakové spojení
u železniční zastávky Šakvice. Tvoří pohledovou dominantu, identifikuje zastávku. Je
významným znakem krajinného rázu, i když jeho projev je vnímán jako negativní.

Obr. 137 Výrobní a skladový areál – 1c.
1d – Sad: Ve scelené krajině využívané jako orná půda působí takový blok stromové
zeleně až nepatřičně, ale je to pozůstatek původního využívání krajiny – vinic a starých sadů.
Významově tak propojuje obě části katastrálního území, jižní, dnes zemědělskou, a severní, se
zachovalými sady. Extenzivní sad v zemědělské krajině je významný i z hlediska
ekologických funkcí.

Obr. 138 Sad – 1d.
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2 – Údolí Štinkovky:
2a – Drobná pozemková držba: Malovýrobní sady, zahrady, meze s nálety dřevin,
ruderalizovaný porost, rekreační využití. Historicky v tomto místě byly přítomny viniční tratě,
drobná struktura území je výhodná proti erozi, který je značná na vedlejším sceleném
pozemku, využívaném jako intenzivní vinohrad. Znaky přítomné v tomto místě vytváří
zásadní charakteristiku krajinného rázu, s pozitivním projevem, jedinečnou.

Obr. 139 Drobná pozemková držba – 2a.
2b – Intenzivní vinohrady: Díky členitému terénu vinohrad nepůsobí jako monolit, i
když se jedná o scelené pozemky – ale s různou orientací řad vinohradu. Pozemky střední
velikosti jsou charakteristické pro tuto část katastrálního území. Kopec Zadní vrch je také
významným vyhlídkovým bodem.

Obr. 140 Intenzivní vinohrady – 2b.
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Obr. 141 Výhled ze zadního vrchu – 2b.
2c – U Vlčího obrázku: Mozaika ploch podmíněná geomorfologií terénu – orná půda,
extenzivní sady, les, meze s nálety dřevin, terasy – směs ploch malých výměr. Výrazná
pohledová dominanta, zalesněný kopec. Významný i z hlediska územního systému ekologické
stability. Historicky zde byly vinohrady.

Obr. 142 U Vlčího obrázku – 2c.
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2d – Terasy pod Kouty: Na jižním svahu vrchu Kouty bývaly vinice orientované po
spádnici (dnes přeměněné na ornou půdu až na jeden pásek), na severním svahu louky.
Dnešní terasy nejsou zakresleny ještě ani na mapách III. vojenského mapování. Terasy dnes
zplaňují a vrací tak do krajiny přírodě blízkou vegetaci. Tento prostor je součástí
navrhovaného biocentra podporujícího stepní společenstva. Pravidelné linie zeleně na
Koutech také působí pohledově atraktivně.

Obr. 143 Terasy pod Kouty – 2d.

3 – Severní celek
3a – Široké terasy: Plochy teras jsou využívány především jako orná půda, na jejich
svazích se vytváří xerotermní bylinná společenstva a porosty dřevin. Strmé svahy terasových
stupňů jsou ale i tak náchylné k erozi a sesuvům. Bránění erozi je čím dál nákladnější –
ponechání území osudu by patrně vedlo k návratu k původnímu reliéfu. Místo spoluurčuje
krajinný ráz, jeho projev je ale negativní – je zde prostor pro změnu k lepšímu.

Obr. 144 Široké terasy – 3a.
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3b – Drobná pozemková držba: Maloplošné sady, zahrady, drobná políčka, opuštěné
plochy, lada – pestrá mozaika. Pro krajinný ráz je zachování drobné držby žádoucí – v k.ú.
Hustopeče se jedná o zásadní znak s pozitivním projevem.

Obr. 145 Drobná pozemková držba – 3b.
3c – Stepní svahy: Jsou tvořeny postagrárními stepními lady, kde se vytváří přírodě
blízká náhradní vegetace.

Obr. 146 Stepní svahy – 3c.
3d – Sady: V pravidelném rastru vysázené sady na scelených blocích půdy, dnes spíše
extenzivního charakteru, prolínají se se stepní vegetací na úzkých terasách. Ve zvlněném
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terénu působí pravidelné řady stromů (obzvláště v květu) dominantním dojmem. Sady jsou
zejména meruňkové, ale zahrnují i z celorepublikového hlediska raritní výsadby mandloní.

Obr. 147 Sady – 3d.
3e – Rybníky: Jediné vodní plochy v katastru, významné rekreační místo. Důležité je
i v oblasti ochrany přírody, rybníky přecházejí do mokřadů a v jejich blízkosti se nachází
stromové porosty blízké lužnímu lesu.

Obr. 148 Rybníky – 3e.
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3f – Pod Kamenným vrchem: Mozaika extenzivních sadů, remízů, stepních poloh a
postagrárních lad, minimálně orné půdy. Součást plánovaného nadregionálního biocentra
Přední kout, jehož cílem jsou společenstva lesní, stepní a luční, s náhradními společenstvy
v zatravněných (opuštěných) sadech. Ochrana místa je tak zajištěna jinak než z institutu
ochrany krajinného rázu, nicméně pro krajinný ráz je významná přítomnost lesního porostu,
který jinde v katastru chybí. Ten je bohužel negativně ovlivněn vytvořením průseku pro
elektrické vedení.

Obr. 149 Pod Kamenným vrchem – 3f.

Urbánní celky městského prostoru
Podobně jako krajinný prostor byl i prostor města rozdělen na urbánní celky na
základě typů využití prostoru. Kriteriem pro rozdělení na základní kategorie bylo funkční
hledisko, specifikace v každé kategorii byla provedena na základě charakteru zástavby,
vizuálního projevu a urbanistického řešení a etapy historického vývoje.
Pro určení nejstarších částí města byla použita mapa III. vojenského mapování (18761878), ve které byly zvýrazněny jednotlivé bloky zástavby a následně byly přeneseny na
současnou ortofotomapu a Základní mapu ČR 1:10 000. Další vývoj urbanizace prostoru byl
určován na základě leteckých snímků z let 1938, 1953 a 1976 poskytnutých Vojenským
geografickým a hydrometeorologickým úřadem v Dobrušce. Ověření dochovalosti
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historických struktur a určení vzhledových charakteristik bylo provedeno terénním
průzkumem.

Obr. 150 Zvýrazněná struktura Hustopečí v mapě III. vojenského mapování a její přenos na
současnou ortofotomapu.
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Obr. 151 Struktura města z mapy III. vojenského mapování v současné ortofotomapě města.
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Obr. 152 Struktura města z mapy III. vojenského mapování v současné mapě města (podklad
základní mapa ČR :10 000, zmenšeno)
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Obr. 153 Letecký snímek z roku 1938 © MO ČR 2005.
Obr. 154 Letecký snímek z roku 1953 © MO ČR 2005.

Obr. 155 Letecký snímek z roku 1976 © MO ČR 2005.
Obr. 156 Ortofotomapa – současný stav.
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Obr. 157 Rozdělení města Hustopeče na urbánní celky podle typů využití prostoru.
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Hustopeče byly rozděleny na 15 typů ploch, které se navzájem prostupují a vytvářejí
tak pestrou mozaiku. Jednotlivé typy byly na základě popisu je tvořících individuálních ploch
charakterizovány takto:
1a - zástavba na historickém základě – dochovaná (náměstí) – měšťanské domy,
často zůstala zachovaná renesanční dispozice s průjezdem a dvorem, nicméně fasády, výšky
budov a jejich orientace reflektují historické styly od baroka přes neo-slohy, padesátá léta,
socialistický realismus až po nadčasově modernistickou architekturu kostela
- celek působí poněkud nesourodě, nad vizuálním dojmem převažuje význam
historický a kulturní, dochovaná urbanistická struktura a dvě dominanty města – radnice a
kostel

Obr. 158 Zástavba na historickém základě - dochovaná – 1a (východní strana náměstí).
1b zástavba na historickém základě – pozměněná (př. bývalá Česká ves, Palackého,
Herbenova) – původní rozloha města, která je zachycena na mapě III. vojenského mapování
– i když např. Česká Ves je vůbec nejstarší osídlení v katastru, domky dnes vypadají
jinak, než na historických vedutách (otázka je, nakolik jsou tyto veduty přesné), ale
urbanistická struktura zůstala to zachována alespoň v půdorysu
- sevřená zástavba, jedno-dvoupodlažní, červené sedlové střechy okapem do ulice,
předzahrádky, barevná omítka – do toho vestavovány nové domky s novým architektonickým
výrazem - krabice apod.
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Obr. 159 Zástavba na historickém základě – pozměněná – 1b.
2a – obytná zástavba - RD, cca 30. léta – dochovaná struktura dle leteckého snímku
z roku 1936 - přízemní domky s předzahrádkami, okap do ulice, sedlové červené střechy
z pálené tašky

Obr. 160 Obytná zástavba - RD, cca 30. léta – 2a.
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2b – obytná zástavba - RD a bytových domů, cca z konce 50. let, 60. léta – objevují
se na leteckém snímku z roku 1976
- dvoupodlažní bytové domy – sedlové střechy, červené
- dvoupodlažní domky a dvojdomky, prostornější, rozvolněná zástavba, styl
jednotlivých domů není již stejný jako u starší zástavby, ale pořád je dostatečně jednotný

Obr. 161 Obytná zástavba - RD a bytových domů, cca z konce 50. let, 60. léta – 2b
2c – obytná zástavba bytových domů sídlištního typu do roku 1976 – na leteckém
snímku z roku 1976 již jsou
- 3 vysoké panelové domy a 4 podlažní bytové domy tvaru ležatého hranolu, které
v poslední době procházejí revitalizací projevující se střešní nástavbou
- mezi domy větší volné zatravněné prostory, netvoří klasické ulice
- vystavěné nedaleko centra na místě dřívější historické zástavby drobných RD
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Obr. 162 Obytná zástavba - bytových domů sídlištního typu do roku 1976 – 2c.
2d – obytná zástavba po roce 1976 - jak sídlištního typu, tak RD
– řadové domy (soustava krychlí), bytové domy socialistického typu (čtyřpodlažní
ležaté hranoly), bytové domy se sedlovou střechou, cca 90. léta (docela příjemný vzhled)
- zástavba těsně sousedí s ornou půdou, dle územního plánu je tu ještě prostor pro další
výstavbu rodinných či bytových domů

Obr. 163 Obytná zástavba - po roce 1976 - jak sídlištního typu, tak RD – 2d.
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2e – obytná zástavba „podnikatelské baroko“ – zástavba z poslední doby
- nesourodé rodinné domy stojící na relativně velkých pozemcích, již nemají
urbanistické schéma, kdy domy tvoří uliční čáru, před nimi je neoplocená předzahrádka a
následuje chodník, zde je prostor před domem od chodníku oddělen plotem, vymezuje se jako
soukromý

Obr. 164 Obytná zástavba - „podnikatelské baroko“ – 2e.
3a - rekreace - parkové plochy, parčíky – větší plochy využitelné k odpočinku,
vybavené mobiliářem, případně menší plochy doprovodné zeleně

Obr. 165 Rekreace – parkové plochy, parčíky – 3a (alej vedoucí z Křížového vrchu).
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3b – rekreace - sportovní areály – plochy hřišť společně s doprovodnou
architekturou tvořící zázemí (což bývají funkční budovy, kde styl nehraje hlavní roli),
většinou volné plochy, ale vizuálně bývají odděleny plotem, doprovodnou zelení

Obr. 166 Rekreace – sportovní areály – 3b.
4a - občanská vybavenost - využívající starší objekty – komplexy budov většího
měřítka, danému prostoru většinou dominují (školy, evangelický kostel, nemocnice, hasičská
zbrojnice)
- renovované objekty, s dostavbami, je ještě patrné citlivější zacházení s prostorem –
dodržování uliční čáry, barev, střechy apod. (do této kategorie spadá i nová výstavba, která
zapadá do zvoleného prostoru, či je architektonicky zajímavá)

Obr. 167 Občanská vybavenost - využívající starší objekty – 4a.
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4b - občanská vybavenost - nová – výstavba z posledních 50 let, zejména
obchodních středisek, která většinou nerespektuje nic

Obr. 168 Občanská vybavenost – nová – 4b.
5 – plochy s využitím pro dopravu – plochy s doprovodnou funkcí k dopravě –
nádraží, parkoviště, čerpací stanice, garáže
– architektura i uspořádání sledující funkci, v případě čerpacích stanic snažící se
upoutat, takže do charakteru města příliš nezapadá, nicméně je to asi nutné zlo

Obr. 169 Plochy s využitím pro dopravu – 5.
6 - výrobní a průmyslové areály – funkční architektura, která nehledá jednotný
výraz, ta modernější ani nerespektuje měřítko okolí, tradiční materiál či tvar
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Obr. 170 Výrobní a průmyslové areály – 6.
7 - hřbitov – klasický hřbitov za městem, kde jsou uloženy ostatky rodičů TGM, a
parčík na místě bývalého židovského hřbitova

Obr. 171 Hřbitov – 7.
8 - nejednotná plocha – př. Třída kpt. Jaroše – směs starších a nových domků, garáže,
sklepy, původně asi jen areál sklepů

Kromě typových ploch byly v Hustopečích vyhodnoceny i významné pohledové
vazby. Ty jsou úzce provázány s městskými dominantami, na které směřují, čímž umožňují
identifikaci s nimi a propojují tak město v jeden celek. Jedná se zejména o pohledy do centra
města, na dominantní věže kostela sv. Václava a radnice. Při pohledech z centra příjemně
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dotváří charakter města zalesněný Křížový vrch. Do obou směrů pohledů vstupují negativní
dominanty, 3 panelové domy v blízkosti Masarykova náměstí. Kvalitu centra také snižuje
koncentrace průmyslových objektů, výrobních ploch a nákupních center s architekturou
nevalné kvality kolem železnice a hlavní silnice, která zřejmě fungovala (funguje) jako osa
rozvoje.

Obr. 172 Dominanty věží radnice a kostela při příjezdu od Brna.

Obr. 173 Okolí nádraží ČD v Hustopečích.
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Syntézou poznatků získaných z vyhodnocení historického vývoje města, pohledových
vazeb a vyhodnocení jedinečnosti urbanistické a struktury a architektonických kvalit bylo
určeno 5 významných a pro město charakteristických ploch.

Obr. 174 Dominanty, významné pohledy a významné plochy v Hustopečích.

1 – Dukelské náměstí a přilehlé ulice - prostory se zachovanou středověkou
strukturou, náměstí s výskytem památkově chráněných objektů a dvou hlavních dominant
města a přilehlé ulice, svým charakterem vytváří estetické a jedinečné působení sídla
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Obr. 175 Dukelské náměstí.

Obr. 176 Původní domek nedaleko náměstí.
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2 - prostor ulic Tábory a Zahradní - prostory se strukturou typu vesnického osídlení
za hradbami – (tento charakter měla i ulice Hradní, bývalá Česká Ves, nicméně dnes je již
charakter setřen dostavbami)

Obr. 177 Bývalá náves na rozmezí ulic Tábory a Údolní.
3 - prostor Masarykova náměstí – historicky prostor návsi s kostelem, dnes parčík
s pomníkem TGM (Masaryk zde chodil do dnes již bývalé reálky)
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Obr. 178 Masarykovo náměstí.
4 - sady kpt. Jaroše – lesopark na Křížovém vrchu, přírodní dominanta dotvářející
siluetu města, v minulosti na Křížovém (tehdy Volském) vrchu byly pastviny, dnes je pokryt
dřevinnou vegetací; na konci 17. století opakující se epidemie moru vedly k vystavění kaple
sv. Rocha na tomto vrchu, která je dnes ale zakryta stromy, stejně tak nejsou patrné původní
aleje jírovce maďalu; v lesoparku je dále umístěno architektonicky nepříliš zapadající divadlo
v přírodě; sady jsou zároveň lokálním biocentrem – zde by mohlo dojít ke střetu zájmů.

Obr. 179 Divadlo v přírodě.
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5 - hřbitov – zejména kulturní význam, jsou na něm pohřbeni Masarykovi rodiče

Obr. 180 Pomník Masarykových rodičů.
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Shrnutí
Krajinný ráz k.ú. Hustopeče
Z vyhodnocení charakteru krajiny je zřejmé, že katastrální území Hustopečí je
výjimečné svým zastoupením mnoha krajinných typů na malé ploše, vysokou mozaikovitostí
v drobném měřítku, podmíněnou jednak geomorfologicky, jednak využitím krajiny člověkem.
Zejména tyto plochy závislé na dodávání ruční lidské práce jsou dnes ohroženy zánikem.
Znaky krajinného rázu pro jednotlivé charakteristické krajinné celky byly
vyhodnoceny podle Bukáčka a Matějky, s těmito stupnicemi:
Význam znaku pro krajinný ráz
1 – zásadní
2 – určující
3 – významný
Projev znaku
+ pozitivní
0 neutrální
- negativní
Cennost znaku
1 – jedinečný
2 – význačný
3 – běžný

Celek 1 – jižní část k.ú. Hustopeče
Výčet znaků charakteristik krajinného rázu
Velké bloky orné půdy
Geometrizace krajiny
Rovina
Pohledové propojení s Pálavou
Vertikální stavby technického charakteru
Návaznost na historické využívání území

Význam Projev Cennost
1
3
2
3
2
0
3
2
+
2
3
3
3
+
1

Charakter jižní části k.ú. Hustopeče je dán především intenzivní zemědělskou
výrobou. Tento znak s sebou ovšem nese většinou negativní projevy, zejména nerespektování
měřítka člověka. Cenné a v projevu pozitivní jsou zbytky návaznosti na historické využívání
území (záhumenky) a pohledové propojení s Pálavou.
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Celek 2 – údolí Štinkovky
Výčet znaků charakteristik krajinného rázu
Rovnováha orné půdy, vinic, sadů
Návaznost na historické využívání území
Zvlněné linie v krajině
Ploché údolí, zvedající se sady
Pohledová uzavřenost celku
Výhledy z vrchů kopců
Dominanta dálnice (hluk, pach, bariéra)
Elektrické vedení

Význam Projev Cennost
1
0
2
1
+
1
2
+
2
2
0
2
3
0
2
3
+
2
1
3
2
3

Charakter celku je dán rovnováhou orné půdy, vinic, sadů. Je zde patrná vysoká
odborná úroveň místních hospodářů a dlouhodobá tradice ve specializovaných oborech
zemědělské výroby (zejména vinařství a ovocnářství), s vazbou na specifické regionální
kulturní rysy, vysoký odborný potenciál v oborech ovocnářství a vinařství. Negativně zde
působí zejména dálnice, roste zatížení prostředí hlukem a zplodinami z provozu.
Celek 3 – severní část k.ú. Hustopeče
Výčet znaků charakteristik krajinného rázu
Návaznost na historické využívání území
Členitý reliéf
Drobné měřítko
Obsahuje pohledově uzavřená místa
Výhledy z jednotlivých kopců
Lesní celky, vodní plochy
Elektrické vedení

Význam Projev Cennost
1
+
1
1
+
2
2
+
1
2
+
2
2
+
2
2
+
1
2
3

V tomto celku je evidentní vysoká (nadregionální) ekologická hodnota části území
s velkým podílem přírodě blízkých stepních, křovinných a lesních společenstev na svazích a
mělkých půdách a nadprůměrná kulturní hodnota členitého území se sady, vinicemi a
zahradami. Významným, pozitivním a cenným znakem je návaznost na historické využívání
území – jednak zachované sady teplomilného ovoce, zvláště mandloní, jednak záhumenky
drobného měřítka. Tyto drobné plošky náročné na ruční práci jsou ovšem ohroženy zánikem.
Podle projektu Rekultivace krajiny Hustopečska (2002) reprezentuje celek krajinný
typ polní a ovocnářsko vinohradnické krajiny, který je pro panonskou oblast jižní Moravy
určující a na území České republiky jedinečný. Vytváří v našich poměrech exotickou enklávu,
jež má svoji analogii (ekologickou a estetickou ke krajinám ve středomoří. V členitém
fylšovém terénu se po generace pěstovala především vinná réva a ovocné stromy, v polních
kulturách se dařilo zelenině. Dnes je tento typ krajiny náročný na rukodělnou práci ohrožen.
Pro tuto krajinu je typická maloplošná směna vinohradů, ovocných sadů, zahrad, polí,
doplněná mozaikou teplomilných hájů a travobylinných stepních lad. Nevhodným a rušivým
zásahem do krajinného rázu je kromě přeměny na ornou půdu i budování širokých agrárních
teras. Scelené hony orné půdy jsou ohroženy vodní a větrnou erozí. Dalším negativním jevem
je pustnutí starých ale i novějších ovocných sadů. Estetická a krajinářská hodnota území tkví
především v zachovalosti maloplošné strukturace a v pestré směně kultur.
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Ráz města Hustopeče
Rozbor charakteru města vypovídá o jeho vývoji jako sevřeného celku, jak je patrné
z historických map i leteckých snímků, přičemž městský charakter mělo jenom centrum,
přilehlé okolí odpovídalo spíše původnímu vesnickému osídlení. Město si i dnes drží svůj
sevřený charakter s ostrou hranicí (čemuž na jedné straně napomáhá bariéra dálnice a svah
nad městem, na druhé straně je ale výsledkem urbanistické koncepce), i když v průběhu
rozvíjení městského charakteru i mimo centrum vznikají veřejné budovy, zejména školy a
nemocnice, které se obklopují městskými vilovými domy, následně bytovými domy – vzniká
sídliště, a v poslední době i pro současnost charakteristická čtvrť podnikatelského baroka.
Změnil se ovšem charakter přechodu města do krajiny. Současná situace, kdy přímo za
bytovým domem začíná pole není nejšťastnější, jak z hlediska kvality krajinného rázu, tak
z hlediska komfortu obyvatel zmíněných domů. Dřívější situace, kdy město-vesnice
přecházelo do krajiny zónou zahrad asi již vrátit nepůjde (zejména u bytových domů), ale pás
ochranné zeleně parkového charakteru by možná byl vhodným řešením.
Ochrana krajinného rázu
Podle Plánu péče o krajinu (2006) lze opatření na ochranu krajinného rázu rozdělit na
opatření týkající se reliéfu krajiny, krajinné zeleně, krajinotvorné funkce toků a nádrží,
krajinotvorné funkce komunikací, ochrany zemědělské krajiny a krajinotvorné funkce
památek hmotné kultury.
Konkrétně je žádoucí zachování daných, původních, přirozených tvarů zemského
povrchu, ochrana historických kulturních znaků (nízké terasy, meze, úvozy), podpora
přirozené obnovy reliéfu svahů rozčleněných širokými terasami, (volný průběh tvorby strží,
sesouvání, eroze svahů širokých teras). Dále ochrana proti zaplevelování a zarůstání stepních
lad dřevinami, doplnění, obnova dřevinných a bylinných porostů, podpora struktur zeleně
odvozených od reliéfu území, obnova vegetačních prvků v autentické krajové podobě, úprava,
přizpůsobení druhové a prostorové skladby porostů podle kvalifikovaně připravených a všemi
dotčenými akceptovaných záměrů. Pro udržení krajinotvorné funkce toků a nádrží je vhodná
revitalizace upravených toků, posílení vodních zdrojů, stabilizace průtoku, doplnění, obnova
dřevinných a bylinných porostů v nivách toků (u nádrží), odbahnění a revitalizace břehů a
litorálních pásem rybníků. Pro krajinotvornou funkci cest Agroprojekt navrhuje obnovu plně
funkční a prostupné sítě cest a stezek, potlačení negativního vlivu ortogonálního uspořádání
cest na krajinný ráz (přerušení, překrytí členitými porosty), zvýraznění rozdílu ve významu
cest hlavních (s alejemi velkých stromů) a vedlejších (s alejemi menších, ovocných stromů)
nebo bez výsadeb, doplnění, obnova dřevinných a bylinných porostů na mezích a příkopech,
zajištění péče (likvidace následků zanedbání péče) o doprovodné porosty, zařízení a objekty u
silnic (a dálnice). V zemědělské krajině je žádoucí vytváření menších bloků polí, sadů a vinic,
obnova harmonického měřítka agrární polní krajiny (úměrně členitosti terénu a míře ohrožení
vodní a větrnou erozí), doplnění trvalé zeleně do velkovýrobních ploch a na okraje sadů,
vinic, (aleje, jednotlivé stromy a skupiny), regulace výstavby chatek a domků, vyčlenění
oblastí bez perspektivy rozvoje (na dožití, změnu), stimulace kvalitních řešení úprav.
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Z památek hmotné kultury je třeba chránit zejména sakrální objekty v krajině (Boží muka,
kříže, kostel v parku kpt. Jaroše), a budovat (naučné) stezky k památným místům.
Územní plán (2004) doporučuje zachovat přírodní dominanty a přírodní horizonty
města - Křížový vrch a území viničních tratí za dálnicí, nelze změnit jejich charakter (nesmí
se likvidovat krajinná zeleň). Dále je vhodné zachovat průhledy na dominanty sídla - věže
kostela a radnice, kaple na Křížovém Vrchu a potlačovat rušivé dominanty v panoramatu
města - hospodářské objekty v areálu ZVOS a.s., výrobní areál Worthingtonu Cylinders a.s.
ve středu města a objekty bývalého státního statku u silnice na Horní Bojanovice.
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