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Příloha Ia: Vitorazsko – historický vývoj oblasti 

V 10. a 11. století byla celá tato oblast postupně kolonizována, a to českými kmeny ze 

severu a německými z jihu. Nejstarší osadou na české straně zájmového území je 

Krabonoš, který je zmiňovaný v popisu hranic českého knížectví již v r. 1179 (Chrastecký 

2008; Internet 3). Ve stejném dokumentu je vzpomínán i Gmünd, který je dnes okresním 

městem ležícím na soutoku Lužnice/Lainsitz a Braunaubach (odtud pochází i název Gmünd 

– Gemünde neboli „místo u ústí řeky“). České Velenice i Nová Ves nad Lužnicí jsou prvně 

zaznamenány v listinách ze 14. století, Ehrendorf je popsán roku 1408 coby sídlo rodu 

Arndorfferů. Žofina Huť byla založena až roku 1791 (Historický lexikon obcí České 

republiky 2006). O Českých Velenicích lze hovořit až od roku 1920, kdy byla sloučena 

Česká Cejle, Josefsko a Dolní Velenice v nový celek zpočátku označovaný jako Cmunt 

v Čechách, pak Český Cmunt. Výnosem ministerstva vnitra z 1. prosince 1922 byl tento 

útvar povýšen na město s označením České Velenice (Trávníček 1973; Internet 2).  

O širším okolí Vitorazska se hovořilo jako o nejchudším v kraji. Neúrodné půdy typu 

arenických podzolů a pelických pseudoglejů spolu v kombinaci s chladnějším klimatem 

(Albrecht a kol. 2003) dokázaly poskytnout obživu pouze malému množství obyvatel (řada 

obyvatel z tohoto regionu odcházela do vnitrozemí, čehož si povšiml např. Korčák 1929). 

Na konci 18. století se v tomto kraji začaly zakládat sklářské hutě (v 18. století se v tomto 

kraji začaly zakládat sklářské hutě (viz Žofina Huť), pro jejich potřeby se ve velkém začalo 

kácet dřevo. Vznikly nové osady, ale ty už úroda žita, ječmene a brambor z místních polí 

neuživila a tak se zejména obiloviny musely dovážet (Mlynárik 2005). Zásadním 

a zlomovým momentem ve vývoji zájmového území se stala stavba Dráhy císaře Františka 

Josefa spojující Vídeň s Plzní a Českými Budějovicemi (zprovozněna 1869) a s Prahou 

(zprovozněna 1871). Spolu s železnicí byly na předměstí Gmündu postaveny i dílny 

a opravny. Jelikož rakouští dělníci odmítli v těchto dílnách pracovat, na jejich místo 

nastoupili dělníci čeští, čímž významně rozšířili a posílili českou menšinu v oblasti. Počet 

obyvatel Českých Velenic se mezi lety 1869 a 1930 téměř ztrojnásobil (viz obr. 12, 13). Po 

zprovoznění dráhy do Plzně a do Prahy projevily regiony v sousedství Gmündu zájem 

o napojení se na tuto trať. Netrvalo dlouho a roku 1895 byl představen plán na výstavbu 

úzkokolejných tratí. V roce 1900 bylo zprovozněno severní železniční spojení do 

Ličova/Litschau a do Heidenreichsteinu. O dva roky později byla uvedena do provozu část 

jižního úseku do Bad Großpertholzu. Výstavba železnice v tomto regionu umožnila export 

dřeva ale i místních textilních a sklářských produktů. Plánované napojení na Novou 

Bystřici potažmo Jindřichův Hradec nebylo realizováno z důvodu propuknutí první světové 

války (Just 2004). 
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Na jejím počátku byl jižně od Gmündu (v jižním sousedství železnice) zřízen utečenecký 

tábor pro běžence z Haliče, kterých zde pobývalo až 30 tisíc. Později zde vzniklo trvalé 

sídlo tzv. Gmund II – Neustadt. Připojení dopravně strategického nádraží 

a opravárenských dílen k Československu znamenalo značnou komplikaci pro rakouský 

Gmünd, protože se město ocitlo bez nádraží (postaveno až 1922), nadto první kilometry 

úzkokolejky do Litschau vedly po území Československa, kde pro ně byl vyhrazen speciální 

dopravní koridor, který fungoval až do konce druhé světové války. Přeložka úzkokolejky na 

rakouský břeh Lužnice byla zbudována koncem roku 1950 (Just 2004). 

Německá anexe českého pohraničí v roce 1938 umožnila znovusjednocení „přeshraniční 

aglomerace“ Gmünd – České Velenice. Část českých obyvatel po tomto roce odešla ze 

zájmového území do vnitrozemí a místo nich přišli noví obyvatelé z oblasti Dolních 

Rakous. Na konci války byl železniční uzel v Českých Velenicích terčem bombardování 

anglo-amerického leteckého svazu. 

Po ukončení války bylo německé obyvatelstvo z české části zájmového území vyhnáno 

revolučními gardisty (o krvavých excesech viz Mlynárik 2005). Opět nastala směna 

obyvatelstva. Nový obyvatelé a dosídlenci přicházeli především do Českých Velenic, kde 

byly postupně obnoveny opravárenské dílny i nádražní budovy. Nástup komunistického 

režimu v roce 1948 znamenal radikální změny jak na republikové tak na lokální úrovni. 

Nejcitelněji se změna režimu podepsala na osudu obce Krabonoš, která byla vysídlena 

zcela a z větší časti zbořena, neboť jejím územím procházela nově spuštěná železná 

opona. I rozvoj Českých Velenic byl v 50. letech byl značně omezen, ačkoli došlo k znovu 

zprovoznění železničních dílen, nebylo možné se na území města dostat bez propustky, 

protože se nacházelo v hraničním pásmu. Tento režim byl zrušen na konci 50. let, kdy bylo 

město vyjmuto z hraničního pásma. V dalších letech byl rozvoj české části Vitorazska spjat 

s českovelenickými železničními opravárenskými dílnami, které se staly výhradním 

servisním místem pro některé typy vozů. V Českých Velenicích vznikaly nové bytové 

jednotky. Tok investic ale směřoval pouze do Českých Velenic, ostatní sídla v české části 

modelového území neměla takovou pozornost centrální vlády (Jindrová, Jindra 2002). 

K výraznému obratu nedošlo ani po změně politického režimu v Československu na 

počátku 90. let. České Velenice se, jakožto příhraniční město sousedící s Rakouskem, stalo 

sídlem řady nešvarů (casina, prostituce, tržnice). Pozitivem je snaha o úzkou spolupráci 

s rakouským sousedem při hospodářském rozvoji obou měst. Hned na počátku 90. let 

vzniká společná průmyslová zóna, která má jako první v Evropě přeshraniční charakter. 

Rakouský Gmünd spolu s nedalekým městem Schrems se po válce stal správním 

i hospodářským centrem v oblasti. Avšak jeho relativní izolovanost a marginální poloha 

vůči větším regionálním centrům (Linec, Vídeň) jsou příčinou postupného odlivu obyvatel 

z této oblasti (obr. 13). 
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Příloha Ib: Valticko – historický vývoj oblasti 

Severní část Valticka byla dlouho neosídlena, neboť to byla oblast, do které zasahovaly 

mokřiny a lužní lesy. Kdysi tímto územím protékala i samotná Dyje. Počátky a vznik sídel 

v této oblasti iniciovalo pasovské biskupství a sahá do období po roce 1041, kdy v rámci 

řezenského míru připadl kraj severně od Dunaje včetně zájmového území německému 

císaři Jindřichu III. Ten svěřil správu a kolonizaci do rukou pasovského biskupství. Jedna 

z teorií o původu osídlení v této oblasti proto tvrdí, že do tohoto regionu byli pasovským 

biskupem vyslaní bavorští sedláci, kteří zatlačili původní slovanské obyvatelstvo za 

moravskou hranici. Tito sedláci snad založili i Valtice a dali jim jméno své původní 

bavorské osady – Feldsberg. První písemné zmínky o místních obcích pocházejí z poloviny 

11. století, kdy je v darovací listině Jinřicha III. jmenován Herrnbaumgarten. Na konci 

12. století se již dočítáme i o Schrattenbergu (1184, Zeiner 2002) a o Valticích (1192 

v listině pasovského biskupa Wolfkera, Kordiovský ed. 2001). Nejmladší z místních obcí je 

osada Hlohovec, která leží v severní části modelového území. Byla pravděpodobně 

založena až ve 13. století opět pasovským biskupstvím jako ves kolonizační. První písemná 

zmínka o obci pochází z roku 1414, její původně německé jméno Bischofswarth – neboli 

„biskupská stráž“ – je odvozeno od nedaleké (bývalé) zemské hranice, která se nachází 

severně od obce. Ve válkách v 15. století tato obec zanikla. Ve stejném období přicházejí 

do tohoto regionu Lichtensteinové, kteří si za své rodové sídlo zvolili Lednici. Jejich panství 

v kraji mělo dlouhé trvání, neboť zaniklo až na konci druhé světové války na základě 

vyvlastnění jejich rodového majetku dekrety prezidenta Beneše. Panování Lichtensteinů 

mělo velký vliv na krajinu a její vzhled. Již na počátku 16. století byly severně od Hlohovce 

založeny rybníky – Nesyt a další původně rozsáhlejší Hlohovecký rybník, který byl rozdělen 

silnící a později i železnicí na tři části – Hlohovecký, Prostřední a Mlýnský rybník (Juřík 

2009). Založení rybníků pomohlo odvodnit okolní močály a částečně tím přispělo 

k rekolonizaci Hlohovce, kam v roce 1570 přišlo charvátské obyvatelstvo, které bylo ze 

svých sídel vypuzeno soustavnými tureckými nájezdy (Karásek 1895). 

Lichtensteinové se během svého panování zasloužili nejen o rozvoj svých sídel, ale 

postupně, zejména v 18. a 19. století přetvořili krajinu ležící mezi Valticemi a Lednicí. 

V tomto prostoru byl např. vysázen lesní komplex – tzv. Boří les, řada míst získala parkový 

vzhled, v krajině byla postavena řada staveb, které měly čistě okrasný charakter, byly 

vysázeny aleje – nejznámější z nich je tzv. Bezručova, která spojuje Valtice s Lednicí a je 

z roku 1715 (Ludvík a kol. 2002; Juřík 2009). Lze tedy říci, že vytvořily barokní krajinu 

inspirovanou anglickými parky, ve které se projevují prvky romantismu. Kromě dodnes 

přetrvávající parkové úpravy místní krajiny nesmíme opomenout ani další významný 

krajinotvorný prvek, který je typický pro tuto oblast, vinohradnictví. Jeho počátky se datují 
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již do doby kolem 13. století. V 16. století bylo zakládání vinohradů podporováno 

panskými nařízeními a výnosy. Nicméně rozloha vinohradů nedosahovala zdaleka 

současné rozlohy. Ještě na počátku 19. století tvořily vinohrady součást ovocnářské 

výroby a byly často kombinovány s ovocnými sad (Otáhal 2001). 

Podobně jako na Vitorazsku, i do tohoto kraje pronikla v druhé polovině 19. století 

železnice, zde spojující Břeclav a Znojmo (první vlak po ní projel v roce 1872). Avšak 

Valtice se nestaly železničním uzlem, jako tomu bylo v případě Českých Velenic, byly 

pouze jednou ze zastávek na této trati, a proto nebyl s příchodem železnice spojen 

rozsáhlý stavební boom (ten byl typický pro Břeclav) (Zemek ed. 1968). Připojení české 

části Valticka k Československu bylo sice vítězstvím české menšiny a československé 

diplomacie, ale Valtice ztratily svoji pozici správního centra. Začátkem října 1938 byla 

i tato oblast obsazena německými vojsky a připojena k Německé říši (více viz v hlavním 

textu práce). Po vysídlených českých Němcích přišli na jejich místo Češi z vnitrozemí, které 

lákal zisk úrodné půdy. Ovšem dosídlení nebylo všude stoprocentní, příkladem jsou Úvaly 

u Valtic, které pro svoji blízkou polohu u státní hranice byly určeny k postupnému zániku 

(„dožití“). Po otevření státních hranic v roce 1990 a zapsání Lednicko-valtického areálu na 

seznam památek UNESCO, může celý region profitovat z potenciálu pro cestovní ruch, 

jehož možnosti nebyly dosud plně využity (Kordiovský ed. 2001). 

Rakouská část zájmového území se sice ve 20. století vyvíjela bez dramatičtějších 

politických a společenských převratů (opomineme-li válečné období), ale její vývoj se 

jednostranně orientoval na produkci vína. Nedaleký Poysdorf se stal centrem místního 

vinařství. Jednostranně zaměřená zemědělská a přidružená výroba v této oblasti 

neposkytuje mnoho pracovních příležitostí jiným než vinařským oborům. Problémem této 

oblasti je také postupný odliv obyvatel a jejich migrace do měst, konkrétně Vídně (Antes 

1985). 
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Příloha II: Vývoj počtu obyvatelstva v česko-rakouském pohraničí 

 

 

Příloha IIa: Vývoj počtu obyvatelstva v jednotlivých oblastech českého pohraničí. 

Pozn.: Z – západ, S – střed, V – východ 

Zdroj: Historický lexikon obcí České republiky 1869–2005, I. díl (2006) 

 

 

Příloha IIb: Vývoj počtu obyvatelstva v jednotlivých oblastech rakouského pohraničí. 

Pozn.: Z – západ, S – střed, V – východ 

Zdroj: Statistik Austria (Internet 9) 
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Příloha IIc: Vývoj počtu obyvatelstva v jednotlivých zónách české oblasti západ. 

Pozn.: ZI – západ I, ZII – západ II, ZIII – západ III 

Zdroj: Historický lexikon obcí České republiky 1869–2005, I. díl (2006) 

 

 

Příloha IId: Vývoj počtu obyvatelstva v jednotlivých zónách rakouské oblasti západ. 

Pozn.: ZI – západ I, ZII – západ II, ZIII – západ III 

Zdroj: Statistik Austria (Internet 9) 
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Příloha IIe: Vývoj počtu obyvatelstva v jednotlivých zónách české oblasti střed. 

Pozn.: ZI – západ I, ZII – západ II, ZIII – západ III 

Zdroj: Historický lexikon obcí České republiky 1869–2005, I. díl (2006) 

 

 

Příloha IIf: Vývoj počtu obyvatelstva v jednotlivých zónách rakouské oblasti střed. 

Pozn.: ZI – západ I, ZII – západ II, ZIII – západ III 

Zdroj: Statistik Austria (Internet 9) 
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Příloha IIg: Vývoj počtu obyvatelstva v jednotlivých zónách české oblasti východ. 

Pozn.: ZI – západ I, ZII – západ II, ZIII – západ III 

Zdroj: Historický lexikon obcí České republiky 1869–2005, I. díl (2006) 

 

 

Příloha IIh: Vývoj počtu obyvatelstva v jednotlivých zónách rakouské oblasti východ. 

Pozn.: ZI – západ I, ZII – západ II, ZIII – západ III 

Zdroj: Statistik Austria (Internet 9) 
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Příloha III: Zastoupení elementárních jednotek (SÚJ, obce) v jednotlivých 

oblastech na základě velikosti indexu změny 

 

oblast pohraničí Česko v [%] Rakousko v [%] 

IZ západ střed východ západ střed východ 

< 0,05 3,05 31,67 8,96 7,79 13,16 3,33 

0,05−0,10 21,34 50,42 23,88 20,78 42,11 26,67 

0,11−0,30 67,07 17,08 59,70 66,23 39,47 63,33 

0,31−0,50 7,32 0,83 5,97 3,90 2,63 5,00 

> 0,50 0,91 0,00 1,49 0,65 2,63 0,00 

chybějící data 0,00 0,00 0,00 0,65 0,00 1,67 

 

Zdroj: autor na základě dat z LUCC Czechia, Statistik Austria, Landwirtschaftskammer Niederösterreich 
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