
 

Putování s Mapíkem

1. Výzva – Procházka historií města Velké Pavlovice

Území dnešního města bylo osídleno již v období neolitu prvními zemědělci. Archeologické nálezy dokládají, že lidé zde 

žili nepřetržitě až do raného středověku a střídaly se zde různé kultury. Kostrové hroby zde byly nalezeny i po starých 

Římanech. První písemná zmínka o vsi Pavlovice je z roku 1252, kdy tehdejší majitel dal část vinného desátku 

cisterciáckému klášteru ve Žďáře.  Dále ves i celé panství velmi často střídalo majitele, až v roce 1762, za vlády Marie 

Terezie, přešlo do vlastnictví rakouských Habsburků. V roce 1891 byly Velké Pavlovice povýšeny rozhodnutím císaře 

Františka Josefa I. na městys a získaly nový znak. Městem se staly v roce 1967. Svoje putování zahájíš v centru, na 

náměstí 9. května, před Městskou radnicí. 

Délka trasy je 1,7 km, časová náročnost 3 – 4 hod. + 2 fotografie na určených místech.

1. Budova radnice

Budova radnice byla vystavěna po 2. světové válce, v letech 1949-50. V roce 1994 prošla společně s náměstím 

kompletní rekonstrukcí.  Před radnicí si všimni zajímavé kašny, v níž voda stéká po přední straně vysokého čtyřstranného 

jehlanu do kruhovité kašny.

Úkol: V úvodním textu o městě vypátrej, co se pěstovala v okolí města už od 13. st. 

Zajímavost:  Od kašny je krásný rozhled. Určitě si všimni „tančících/opilých domků“ - barevné sklepní uličky Pod Starou 

Horou. V roce 2012 získaly 3. místo v soutěži „Stavba Jihomoravského kraje“.

2. Pomník padlých 1. a 2. světové války

Pískovcový pomník nechala obec vystavět v roce 1922, na památku obětí z řad pavlovických občanů za 1. sv. války. V 

roce 1945 sem přibyla jména obětí z 2. světové války. Pomník byl původně umístěn před budovou základní školy. V roce 

2010 byl restaurován a přestěhován sem na náměstí, k mladému stromku (jeřáb oskeruše), který zde byl vysazen v roce 

2007. Po splnění úkolu se vydej směrem ke kostelu.

Úkol: Na pomníku si všimni kříže a plastiky vojáka na koni. Spočítej příjmení na pomníku a zjisti si, která rodina ztratila v 

obou válkách nejvíce svých členů.

Fotografie: Vyfotografuj se u památníku tak, aby byl na fotce dobře viditelný a fotku odešli do soutěže.

3. Kostel Nanebevzetí Panny Marie (kulturní památka)

Raně barokní kostel byl postaven v letech 1670 - 80 na místě původního gotického kostela, zničeného během třicetileté 

války. Původně byl kostel bez věže. Ta, na kterou se díváš, byla postavena v roce 1883 a je vysoká 35 m. Dnešní podoba 

kostela pochází z druhé poloviny 19. století. Pět zvonů z věže kostela bylo konfiskováno za 1. světové války na výrobu 

zbraní a nyní jsou ve věži čtyři zvony. Po splnění úkolu tě čeká delší trasa k další zajímavé budově. 

Úkol:  Před vchodem do kostela vidíš dvě sochy. Vpravo je sousoší Piety (Panna Marie s tělem mrtvého Ježíše Krista) - 

najdi si na jeho podstavci rok, ve kterém roce bylo zhotoveno. Vlevo je socha sv. Jana Nepomuckého. Pojmenuj, co vidíš 

nad jeho hlavou. Podle toho ho vždy poznáš.     

Zajímavost: Ke kostelu přiléhá hřbitov obehnaný hřbitovní zdí se 4 kaplemi. Na hřbitov se vchází krásně opravenou 

novorenesanční bránou z 16. století. Všimni si neobvyklého umístění hřbitova v dnešním centru města. Najdi si informaci 

o tom, proč tomu tak je.
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Tak příště opět s MAPÍKEM ahoj!

4. Ekocentrum Trkmanka

Dorazil jsi k budově, která vznikla přestavbou původní tvrze na zámek, když v roce 1762 získali pavlovické panství 

Habsburkové. Zámek sloužil jako sídlo správy hospodářského dvora, k němuž patřila i velká budova Kontribuční sýpky. O 

velký hospodářský rozmach zemí Habsburské monarchie se postaral manžel Marie Terezie, František Štěpán Lotrinský a 

s jeho jménem jsou spojeny i Velké Pavlovice. 

Po přestavbě slouží budova jako centrum ekologické výchovy pro školy i pro veřejnost.

Otevírací doba: Recepce je v provozu denně od 7:00 do 15:30 hod. Případně se domluv telefonicky na čísle 519 325 313 

nebo mailem: .  Volně můžeš navštívit naučnou zahradu. info@ekocentrum-trkmanka.com

Úkol: Vejdi dovnitř nebo alespoň na zahradu. V Ekocentru je umístěna expozice o Velkopavlovické meruňce, získáš zde i 

informace o životě syslů, na jejichž záchraně se centrum podílí. 

Fotografie: Vyfotografuj se buď v naučné zahradě u hmyzího domku, nebo v některé z aktuálních expozic a fotku odešli 

do soutěže. 

Po návštěvě Ekocentra se vydej kousek zpět, dnes k poslednímu zajímavému objektu.

5. Kontribuční sýpka (kulturní památka)

Budova, před kterou stojíš, byla vybudována v barokním slohu v letech 1770-1780 a sloužila jako kontribuční sýpka pro 

celé panství. Shromažďovaly se zde povinné společné zásoby obilí (kontribuce) od všech poddaných z panství pro léta 

neúrody.  Byla pětiposchoďová a vešlo se sem přibližně 250 vagónů obilí. Od druhé poloviny 20. století stavba chátrala, 

střecha byla poničená požárem.  Hrozil zánik této zajímavé technické památky.

Zajímavost: Moravská Agra a.s. Velké Pavlovice sýpku přebudovala a nyní je zde moderní Hotel Lotrinský. 

Úkol: Zamysli se, proč se hotel jmenuje právě Lotrinský. Informaci si odvoď z předcházejících textů.

Závěr: Zde tvoje dnešní putování končí. V hotelu nebo v jeho blízkém okolí si můžeš dopřát malé občerstvení. 
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