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Mravín u Vysokého Mýta – průzkum vesnických staveb aneb co dál?

Zuzana Vařeková
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Předkládaný text shrnuje výsledky plošného průzku-
mu vesnice realizovaného v Mravíně (okr. Chrudim) v le-
tech 2011–20121 a možnosti, jak s těmito výsledky naložit. 
Jedná se o zajímavou ukázku, jak může stavebněhisto-
rický průzkum přispět k možnosti trvalé a udržitelné 
péče o lidové stavby a vesnické celky, které nejsou pod 
památkovou ochranou. Druhou polovinu textu tvoří 
stručná ukázka z provedeného průzkumu, který se snaží 
představit zjištěné výsledky o urbanistickém a stavebním 
vývoji vesnice a jejích staveb.

Vesnice Mravín leží 7 km na západ od Vysokého 
Mýta v geomorfologicky měkce modelovaném terénu 
v nadmořské výšce 334 metrů nad mořem. Vysokomýt-
sko patří mezi známou oblast s pozdně středověkými 
vesnickými domy,2 ale především se jedná o region s cha-
rakteristickou vesnickou zděnou architekturou převážně  
z 19. století.3 

Mravín představuje kvalitně dochovaný sídlištní 
útvar reprezentující menší zemědělskou vesnici náves-
ního typu v dochované podobě z 19. století, která dosud 
nebyla podchycena v žádném ze seznamu hodnotných 
sídel.4 Stavební fond vesnice reprezentuje řada zděných 
budov pocházejících převážně z 19. století. Nejedná  
se o výjimečné stavby, ale o běžné hmotově tradiční ob-
jekty, které v návaznosti na dochovaný půdorys vesnice 
vytvářejí velice kvalitní prostředí.

Spolupráce s obyvateli

Zpracování plošného průzkumu vesnice bylo pro-
vedeno na vyžádání místními obyvateli, manželi Vinte- 
rovými, které k tomuto kroku vedl zájem o historii a tou- 
ha po nových vědomostech o stavbách a prostředí,  
ve kterém žijí. Petra a Jaroslav Vinterovi se přistěhovali  

1. Mravín (okres Chrudim), současný pohled na severní stranu návsi, 2011, foto Z. Vařeková. Mravín (Chrudim District), present view  
of the northern side of the village square. Mravín (Bezirk Chrudim), Nordseite des Dorfplatzes von heute.
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do vesnice do domu po prarodičích, kde rozvinuli své 
podnikání v zemědělství a začali se aktivně podílet  
na společenském a politickém životě vesnice. Zpracování 
plošného průzkumu, který zahrnuje podrobnou archiv-
ní rešerši a terénní průzkum s podrobnou dokumentací 
všech staveb včetně interiérů, je činnost náročná a zdlou-
havá. Neomezený přístup do objektů ve vesnici je klíčový 
pro zpracování kvalitního průzkumu staveb, ale vlivem 
změn a nálady ve společnosti představuje obecně pro-
blematický požadavek. Majitelé objektů se obávají cizích 
osob a nechtějí pouštět badatele do svých domů. Proto  
je pro úspěch průzkumu potřebné mít ve vesnici spříz-
něné osoby a pokusit se přátelsky si naklonit místní 
obyvatele, což vyžaduje velkou dávku času, vnímavos-
ti vůči jejich potřebám a zprostředkování protislužby,  
kterou v tomto případě suplují historické informace  
o jejich domech dohledané v předstihu v archivních pra-
menech. V případě průzkumu v Mravíně se po několi-
ka měsících strávených pochůzkami po vesnici podařilo  
navštívit téměř všechny stavby, včetně průzkumu inte- 
riérů, a navázat s obyvateli přátelské vztahy.

Mezi místními obyvateli se vyskytují i poněkud 
netradiční majitelé domů, a těmi jsou divadelníci.  
Ve vesnici dlouhodobě působí divadlo Jůlie & spol.,5  

jehož někteří členové zde natrvalo zakotvili a v létě od-
sud vyjíždí na cesty po českých vesnicích, při kterých 
hrají loutkové divadlo nejen pro děti. Divadelníci v čele 
s Ladislavem Suchochlebem představují hlavní postavy, 
které se aktivně podílejí na obnově vesnických tradic  
a vymýšlení různých taškařic (např. založení vesnické 
hospody U vzduchoplavce, masopust, Mravínské olym-
pijské hry apod.). 

Po dokončení průzkumu vesnice byla uspořádána 
přednáška o historickém vývoji a zástavbě vesnice, která 
měla velký úspěch, podpořila u místních obyvatel pocit 
hrdosti a podnítila zájem o historii. Na přednášku byli 
obyvatelé dlouhodobě zvědaví a divadelníci pro tuto pří-
ležitost složili písničku Mravínské baráky. 

Zájem obyvatel o vesnici podpořený novými zna-
lostmi o hodnotách zástavby se následně přetavil  
i do založení občanského sdružení Mravín nám,  
o. s., a píseň Mravínské baráky se stala základní písní 

2. Mravín, srovnání leteckých 
snímků vesnice z roku 1937  
a 2012, archiv Z. Vařeková. 
Mravín, comparison of aerial 
photographs of the village from 
1937 and 2012. Mravín, Luftauf-
nahmen des Dorfes vom Jahre 
1937 und 2012 im Vergleich.
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občanského sdružení. Hlavními představiteli sdružení 
jsou manželé Vinterovi, kteří nadále pokračují ve sběru 
historických materiálů pro dějiny vesnice a do budouc-
na zamýšlí vydat kvalitní publikaci o Mravíně. Ač sami 
vlastnili již jednu nemovitost, při prodeji historicky za-
jímavé usedlosti ve vesnici neváhali s její koupí, aby ne-
došlo k poškození nebo demolici stavby. Jejich záměrem  
je postupná památková obnova stavby a vybudování ma-
lého muzea Mravína. 

Snahou pracovníků památkové péče je být nápo-
mocní sdružení a obyvatelům a v rámci svých možností 
pozitivně působit formou přednášek o tradicích a péči  
o lidové stavby. Lepší poznání obecně umožní lépe poro-
zumět lidovému stavitelství a začít vnímat stavby a sídelní 
celky jako hodnotné a historicky cenné, což je základem 
dobré péče o ně. Pozitivní prezentace a zapojení míst-
ních obyvatel do aktivního života ve vesnici je tak jedním  
ze základních kroků, jak se pokusit o zachování genia 
loci. Po zhodnocení zástavby vesnice a prezentaci vý-

sledků laické i odborné veřejnosti se jako logický krok 
jeví prohlášení za vesnickou památkovou zónu. Jedná  
se ovšem o dlouhodobý proces, který představuje zásah 
do práv vlastníků nemovitostí a kterého se místní oby-
vatelé prozatím obávají. Přesto s ohledem na hodnoty 
sídla bylo nanejvýš žádoucí pokusit se o ochranu vesni-
ce. Tato možnost se naskytla při zpracování územního 
plánu. 

Územní plán vesnice

Zkušenost s devastací a degradující stavební tvor-
bou na vesnicích od poloviny 20. století dává za pravdu 
snahám o udržení tradičního vzhledu vesnic. Množina 
stávajících historických staveb a kvalitních sídelních cel-
ků je konečná, tudíž jakýkoliv destruktivní zásah je de-
finitivní ztrátou. Novostavby z 19. a začátku 20. století  
se obvykle nenásilně začlenily do organismu vesnice, 
což je v očividném protikladu s trendem stavební tvorby 

3. Mravín, současný pohled na domkářskou zástavbu v západní 
části vesnice zachycuje domy zleva čp. 9, 10, 11, 2010, foto Z. Vaře- 
ková. Mravín, present view of a cottage built-up area in the western 
part of the village; from the left: houses Nos. 9, 10, 11. Mravín, Häusler-
bauten im Westen des Dorfes von heute, zu sehen sind von links die 
Häuser Nr. 9, 10, 11.

4. Mravín, pohled na západní stranu návsi, kde je v popředí  
situovaná bývalá kovárna čp. 20, 2010, foto Z. Vařeková. Mravín, 
view of the western side of the village square with house No. 20, a for-
mer blacksmith’s shop, in the foreground. Mravín, westlicher Teil des 
Dorfplatzes, im Vordergrund ist die ehemalige Schmiede Hs.-Nr. 20 zu 
sehen.

5. Mravín, zahájení masopustní slavnosti před kovárnou čp. 20, 
rok 2010, foto Z. Vařeková. Mravín, opening of a carnival outside the 
blacksmith’s shop No. 20. Mravín, Eröffnung des Faschingsfestes vor 
der Schmiede Hs.-Nr. 20.

6. Mravín, masopustní průvod kolem nádrže na návsi, 2010, foto 
Z. Vařeková. Mravín, carnival parade around the village square reser-
voir. Mravín, Faschingsumzug um dem Speicher auf dem Dorfplatz.
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7. Mravín na mapě stabilního katastru z roku 1839, vlevo zachycena část rybníku Mirkovec, archiv Z. Vařeková. Mravín in the map of the 1839 sta-
ble Land Registry, with a part of the pond Mirkovec in the left.  Mravín im Plan des Stabilen Katasters vom Jahre 1839, links ein Teil des Teiches Mirkovec.

v současné a i nedávné době. Proto je nutné podotknout, 
že by památková péče, a nejen ona, měla začít uvažovat  
o způsobech ochrany historických celků, které sice ne-
jsou výjimečné, ale jsou velmi cenné pro udržení speci-
fického tradičního regionálního charakteru venkovského 
prostředí. Jednu z možností nastavení mantinelů pro roz-
voj a přitom zachování vesnice představují územní plány.6

V roce 2013 byl zpracováván územní plán vesnice 
Jenišovice, jejíž je Mravín součástí. Manželé Vinterovi 
spojili pracovníky památkové péče s urbanistkou zpraco-
vávající územní plán a díky této spolupráci byly do územ-
ního plánu zaneseny limity rozvoje vesnice tak, aby byl 
zachován kvalitní obraz sídla. 

V dnešní době je obecně velmi problematický roz-
voj výstavby nových objektů mimo intravilán vesnice. 
V případě Mravína se podařilo upravit územní plán ves-
nice tak, že byla vymezena pouze jedna rozvojová plo-
cha pro výstavbu jednoho domu, která logicky navazuje  
na intravilán a je situovaná podél cesty. Jiné rozvojové plo-
chy nebyly akceptovány. V textové části územního plánu  
je deklarováno: „Je třeba zajistit intaktnost celku z urba-
nistického a architektonického hlediska, ochranu specific-
kého genia loci a uplatnění celku zástavby s dominantou 
tvrziště v krajině. Za tímto účelem se pro stabilizované 
území vymezené tímto územním plánem stanovují spe-
cifické podmínky využití. S výjimkou staveb, které budou 
funkčně doplňovat stavbu hlavní a nelze v zastavěném 
území (vymezeném tímto územním plánem) umístit nové 

stavby.“7 Pro nové stavby je stanoveno omezení podlaž-
nosti a zastavěnosti parcely. Dále je v textové části uve-
deno: „V tomto vymezeném území je třeba veškeré změny 
staveb a změny využití území podřídit hledisku zachování 
urbanisticko-historických hodnot, které bude sledováno 
odborným pracovištěm NPÚ.“ Jedná se sice spíše o přá-
ní zpracovatelů plánů a zainteresovaných osob a realitu 
naplňování, či nenaplňování tohoto požadavku ukáže 
až čas. Stanovenými mantinely jsou obyvatelům, samo-
správě a státní správě dány možnosti pro zachování kva-
lit vesnice.

Na základě výše uvedené zkušenosti považuji za ve-
lice přínosné, aby před zpracováním územních plánů  
u hodnotných sídel místní obyvatelé, občanská sdružení 
a samosprávy oslovili odborníky, a zajistili tak zpracování 
alespoň stručného průzkumu sídla, který stanoví hod-
noty a určí limity a možnosti dalšího rozvoje zástavby 
s ohledem na historický urbanismus a dochované hod-
notné stavby. Tento postup lze v současné době považovat 
za málo pravděpodobný, ale pro udržení obrazu našich 
vesnic a jedinečného genia loci venkova více než žádoucí.

Stručný urbanistický vývoj 

Vesnice Marvín je položena na mírně nakloněné plo-
šině k severu při úpatí Vraclavského hřbetu na východě  
a vrchu Hradisko8 na západě. Půdorys vesnice tvoří ná-
ves obdélníkového tvaru s usedlostmi uspořádanými  
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po obvodu severní, jižní a východní strany návsi a na zá-
padní straně s domkářskou zástavbou9. Uprostřed náv-
si leží vodní nádrž, jejíž dnešní tvar je totožný s tvarem 
zachyceným na mapě stabilního katastru. Zhruba půl 
kilometru od návsi jihovýchodním směrem leží enklá-
va domů nazývaná Dolní Mravín, která zřejmě souvisela 
s rybníkem, který se zde rozkládal v raném novověku10.  

Pozůstatkem středověkého vysazení vesnice je půdo-
rys a tvar návesního jádra, který byl zřejmě pravidelně 
rozměřen kolem trojstranné obdélné návsi přiléhající 
otevřenou stranou k úpatí Hradiska. Ze současného pů-
dorysu vesnice je na první pohled patrný návesní typ ves-
nice, který odpovídá vysazení vesnice ve vrcholném stře-
dověku. Dodnes lze při pohledu na zástavbu kolem návsi 
zřetelně lokalizovat sociální rozložení obyvatel a jejich 
stavení, kde statky sedláků jsou situované na severní  
a jižní straně návsi, zatímco na západní straně identifi-
kujeme mladší zástavbu domkářů. 

Pro vesnici je dochována souvislá řada pozemkových 
knih od roku 1571 až do 19. století, a proto lze určit statky, 
které se ve vesnici nacházely už v předbělohorské době.11 
Z pozemkových knih vyplývá, že základní rozvržení 
usedlostí kolem návsi bylo stejné se stavem, který známe 
z pozdějších pramenů, i se stavem dnešním. V nejstar-
ší pozemkové knize je evidováno 11 usedlostí; 8 gruntů  
(čp. 1, 2, 3, 4, 14, 16, 18, 19) a 3 zahradníci (čp. 5, 15, 17).12 
Vývoj vesnice až do začátku 18. století byl pozvolný  
a ve fázi z roku 1714 byl zachycen stejný počet usedlostí 
a navíc dvě chalupy podruhů, které prozatím nelze iden-
tifikovat kvůli chybějícím archivním podkladům. Tak 
jako jinde bylo 18. století pro vesnici ve znamení nárůs-
tu chudších chalup a do jeho závěru jich přibylo celkem  
7. Při prvním číslování domů prováděném v roce 1770/1771 
stálo v Mravíně 19 čísel popisných a rekonstrukcí  
prvního okruhu číslování byly zachyceny v jádru vesnice 

nové stavby domkářů (čp. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13), které 
byly situovány převážně na západní straně návsi a v Dol-
ním Mravíně. K roku 1788 bylo v Josefském katastru za-
znamenáno ještě jedno popisné číslo.13 V průběhu 18. sto-
letí se tedy dotvořil dnešní půdorys vesnice, který byl při 
pozdějším vývoji již pouze zahušťován. Pozvolný nárůst 
domů pokračoval i v 19. století, kdy v jeho závěru stálo 
ve vesnici 28 domů. 20. století do urbanistického vývoje 
vesnice v podstatě nezasáhlo na rozdíl od obecného vý-
voje českých vesnic.14

Rozložení usedlostí, které bylo zachyceno mapou 
stabilního katastru, bylo ve vesnici řešeno téměř pod-
le shodné typologie. Trojstranný půdorys dvora (popř. 
dvojstranný) byl uzavřen ohradní zdí s klenutou bránou 
a brankou při návsi či komunikaci. Jednotlivé objekty 
dvora usedlosti byly situovány při hranicích stavební 
parcely vždy s pravidelným pravoúhlým tvarem slučují-
cím v podélném traktu více jednotlivých funkčních pro-
stor pod jednu střechu. K obytným domům v usedlos-
tech byly paralelně stavěny samostatné výměnky, jejichž 
existence nebo výstavba je v písmenných pramenech 
zachycena až v 18. století.15 Dvory byly uzavírány v zad-
ní části obdélnými roubenými stodolami. Domy a vý-
měnky byly zaznamenány na mapě převážně se štítovou  
orientací směrem k veřejnému prostranství, což  
se udrželo až dosud.16 Usedlosti chalupníků a zahrad- 
níků byly nejčastěji stavěny v tzv. hákové dispozici, což 
představuje úhlově zalomené stavby, kde na domy bez-
prostředně kolmo navazuje nutné hospodářské mini-
mum. 

K celkovému obrazu vesnice náleží kromě in-
travilánu také extravilán, který je z velké části tvo-
řen navazující plužinou. Ve vesnici zůstaly zachovány 
záhumenicové zahrady a ovocné sady, navazující na used-
losti v rozsahu zachyceném mapou stabilního katastru,  

8. Mravín, historická kresba usedlosti čp. 14 z roku 1900, kreslil 
J. Kubát. Mravín, historical drawing of farmstead No. 14 from 1900. 
Mravín, historische Zeichnung des Bauernhofes Hs.-Nr. 14 vom Jahre 
1900.

9. Mravín, historická fotografie stodoly ze začátku 20. století,  
fotografie ze sbírky p. Novotného, Mravín čp. 14. Mravín, historical 
photograph of a barn from the early 20th century.  Mravín, historische 
Fotografie der Scheune vom Anfang des 20. Jahrhunderts.
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10. Plán na výstavbu nové stodoly pro Antonína Novotného  
z Mravína čp. 1, SOkA Chrudim. Plan for the construction of a new 
barn for Mr Antonín Novotný from Mravín No. 1. Plan für den Neubau 
einer neuen Scheune für Antonín Novotný aus Mravín Hs.-Nr. 1.

11. Stavební plán přestavby světnice a kuchyňské části pro Jana 
Svatoše, majitele domu čp. 19 v Mravíně, SOkA Chrudim. Building 
plan for the reconstruction of the sitting room and the kitchen part 
for Jan Svatoš, the owner of house No. 19 in Mravín. Bauplan für den  
Umbau der Stube und des Küchenteiles für Jan Svatoš, Besitzer des 
Hauses Nr. 19 in Mravín.

a síť cest, zaznamenaných již mapou prvního vojens- 
kého mapování a dochovaných do dnešních dnů téměř 
beze změn. V terénu zůstaly zachovány i terénní relikty 
řady prvků souvisejících s tehdejším životem na vesnici, 
např. hráz po rybníku Měrkovec, historický úvoz smě- 
rem do Popovce apod.

Stručný stavební vývoj 

Historický stavební fond vesnice reprezentuje řada 
zděných budov pocházejících převážně z 19. století.  
Ve vesnici zůstal dochován pouze jeden dům čp. 24 s čás-
tí obvodových stěn světnice roubené konstrukce. O sta-
vební činnosti a vývoji domů ve vesnici ve starším období 
– v 16., 17. i 18. století – toho víme málo, protože starší 
fáze byla překryta pozdější stavební činností. Cenné in-
formace nám proto poskytují archivní prameny, histo-
rické kresby a fotografie. Kresba usedlosti čp. 14 z roku 
1900 zachytila dům odpovídající stavební charakteristice 
pozdně středověkého domu – dům s  roubeným předním 
dílem, zděnou patrovou síní a patrovými komorami.17 
Tyto stavby lze poznat podle specifického uspořádání, 
které se vyznačuje vysokou roubenou obytnou místnos-
tí, na kterou navazovaly patrové síně a komory.18 Obdob-
nou stavební charakteristiku domů lze předpokládat  
i u ostatních domů v usedlostech, což nám potvrzují 
útržkovité zmínky v pozemkových knihách, např. „ko-
mora nad síní 19 … horní komora 20…dolní komora 21…“.

Archivní prameny dosvědčují převažující zastoupe-
ní dřevěných konstrukcí u zdejších domů i hospodář-
ských staveb až do začátku 19. století. Mapa stabilního 
katastru z roku 1839 zaznamenala velké množství staveb 
značených žlutě, tedy objektů ze spalných konstrukcí, 
pravděpodobně dřevěných, roubených. Ale i u objektů 
označených na mapě červeně, tedy nespalných, byla díky 
archivním pramenům potvrzena roubená konstrukce  

obvodových stěn. Na mapě stabilního katastru byly zob-
razeny i požárně vyhovující stavby, značené červeně, kte-
ré představovaly zděné přízemní domy z opuky, se sed-
lovou střechou s polovalbou, lichoběžníkovým štítem  
a krytým zápražím (čp. 3, 5). Zděné domy první polovi-
ny 19. století byly stavěny s tradiční trojdílnou dispozicí, 
jednotraktové, komorového typu, s tradičním způsobem 
vytápění ze síně. Zadní část síně byla celá vyhrazena ku-
chyňskému provozu nebo zde byla při světnici vyzděna 
kuchyňská nika s otevřeným ústím dymníku, vynášeným 
klenutým pasem. 

Impulsem ke stavební činnosti v druhé polovině  
19. století byly ve vesnici požáry, které vyvolaly přestav-
bu domů do dnešní podoby. Roku 1864 vypukl ve stodo-
le usedlosti čp. 4 velký požár, který byl větrem rozšířen  
na usedlosti čp. 16 a 17, které se v popel obrátily,22 a poté 
byl ve vesnici postaven první patrový dům v zahradnické 
usedlosti čp. 17. 

Kolem poloviny 19. století byl ve vesnici vystavěn 
typ domu, který lze označit za pozdně klasicistní stavbu  
(čp. 18 a 27). Typologicky shodný vzhled a dispozice 
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12. Mapa stavebněhistorického hodnocení Mravína dle stavu průzkumu v roce 2012, doplnění hodnocení Z. Vařeková, vypracoval J. Jaroš.  
Map of a construction-historical assessment of Mravín based on the 2012 survey. Plan der bauhistorischen Auswertung von Mravín nach dem Stand  
der Erforschung im Jahre 2012.

domů již svědčí o projektech z rukou školených stavitelů23  

a je zřejmé, že výstavba domů v této době byla podlože-
na stavebními projekty. Výstavba hmotově stejného typu 
domu, která navazovala na klasicistní přízemní stavby 
této oblasti, pokračovala až do závěru 70. let 19. století 
a promítla se i do stavební obnovy v domkářské oblas-
ti, kde v roce 1877 rozsáhlý požár vyvolal výstavbu pěti 
novostaveb (čp. 8, 10, 11, 12, 13, 22).24 Hmota a dispozice 
domů byla shodná. 

V poslední třetině 19. století přichází do vesnice řada 
inovací v používání stavebních konstrukcí, jako byla 
proměna způsobu vytápění a postupné zavádění taho-
vého komínu a sporáků. Výraznou změnou, projevující  
se ve vzhledu stavby, byl přechod od používání hambal-
kových konstrukcí krovu k vaznicovým, s čímž souvisela 
realizace půdních polopater a zrušení tradičního kryté-
ho zápraží, které vytvářelo asymetrické nasazení stře-
chy. Stavební činnost v tomto období se zde orientovala  
na zvětšování úložných a skladovacích prostor, a proto 
typickou stavbou poslední třetiny 19. století se staly zdě-
né stodoly uzavírající zadní stranu dvora nebo nové sto-
doly na zelené louce. 

K roku 1922 si stěžuje ve svých zápiscích František 
Dobrkovský, mladý majitel usedlosti čp. 18 a v pozděj-
ších letech starosta vesnice, na úroveň bydlení v Mravíně:  

„bytové poměry neodpovídají době, bylo by třeba vše pře-
stavěti k získané suchosti a vzduchosti a světlosti bytů“.25 
První třetina 19. století představovala ve vesnici období 
rozvoje a rozsáhlejších stavebních obnov domů a celých 
usedlostí, což souviselo i s obecným ekonomickým vý-
vojem společnosti a hospodaření na vesnicích v této 
době. Právě usedlost Františka Dobrkovského čp. 18 je 
ukázkou prosperující usedlosti výrazně modernizované  
ve 20. a 30. letech 20. století.26  

Nejmladší fázi zděných novostaveb domů předsta-
vují domy na návsi v usedlosti čp. 16 z 30. a čp. 15 ze 40. 
let 19. století, které potvrzují trvání zažitých a funkčních 
modelů tradičního stavitelství, jako je hmota, půdorys, 
trojdílná dispozice domu a situování stavby na parcele, 
až do poloviny 19. století. I tato relativně mladá staveb-
ní vrstva už dnes vykazuje nezpochybnitelné kvality pro 
tradiční prostředí vesnice a jeho vnímání.

Velká část zástavby vesnice Mravín je v současnosti 
dochována v autentickém stavu a dílčí nevhodné zásahy 
jsou rehabilitovatelné. Vesnici zůstala cenná sevřenost 
s kvalitním dochovaným krajinným rámcem, s volnými 
zemědělskými plochami, se zahradami, sady a sítí cest. 
Mravín představuje ukázku obyčejné malé vesnice, která 
právě svojí obyčejností se stává velmi zajímavou vesnicí 
v regionu a je potřebné se snažit o její zachování. 
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14. Stavební plán průčelí domu v usedlosti čp. 2, SOkA  
Chrudim. Building plan of the house facade of farmstead No. 2. Bauplan  
der Hausfront vom Bauernhof Hs.-Nr. 2.

13. Mravín čp. 1, historický snímek z druhé světové války zachy-
cuje průčelí hostince, který byl postaven v roce 1883, fotografie  
ze sbírky rodiny Dobrkovských, Mravín čp. 21. Mravín No. 1, a his-
torical picture from WWII capturing the facade of the inn built in 1883. 
Mravín Hs.-Nr. 1, die historische Aufnahme aus dem Zweiten Weltkrieg 
zeigt die Hausfront der im Jahre 1883 erbauten Gastwirtschaft.

15. Mravín čp. 3, pohled na průčelí usedlosti situované na jižní 
straně návsi, 2010, foto Z. Vařeková. Mravín No. 3, a view of the  
facade of a farmstead situated in the southern part of the village square. 
Mravín Hs.-Nr. 3, Fassade eines Gehöftes im Süden des Dorfplatzes.

Ukázka hodnotných staveb a usedlostí 

Vybrané usedlosti či domy jsou charakteristickými 
zástupci výše uvedených etap stavebního vývoje vesni-
ce. Za číslem popisným je uvedena sociální kategorie, 
protože pro stavební vývoj zástavby naznačuje před-
poklad pro vzhled a vývoj usedlosti, domu a užitých 
konstrukcí. Uvedené sociální kategorie jsou přebrány  
z duplikátu stabilního katastru.27 Dále jsou vybrány 
stručné charakteristické informace, které naznačují vý-
voj stavby, či usedlosti; první zachycení v písemných pra-
menech, situaci na mapě stabilního katastru, stručnou 
historii a vývoj a současnou situaci. 

Čp. 1, zahradnická usedlost

Usedlost s krčmou28 byla zapsána k roku 1577.  
Na mapě stabilního katastru jsou zachyceny tři objek-
ty; štítově orientovaný dům a výměnek značeny červeně  
a žlutě značená stodola. V roce 1881 byla schválena vý-
stavba nové stodoly, roku 1883 povolena přestavba domu 
– hostince.29 Dům v roce 1967 prošel stavební úpravou, 
při které byla odstraněna fasáda a radikálně přestavěno 
první patro. Stodola byla odstraněna v roce 1982, výmě-
nek v roce 1995.30 

Dnes z usedlosti zůstal stát pouze patrový dům ští-
tové orientace směrem ke komunikaci a doplněný kle-
nutou bránou. 

Čp. 3, selská usedlost 

Usedlost zapsána v roce 1568. Na mapě stabilního 
katastru jsou zachyceny tři objekty, štítově orientovaný 
dům a výměnek značené červeně, žlutě značená stodo-
la. V roce 1930 byl výměnek a dům přestavěn,31 výměnek 
upraven v roce 1980.32 

Selská usedlost situovaná v jižní návesní frontě 
představuje trojstranný dvůr, uzavřený v předním prů-
čelí pilířovou bránou a brankou. Obytný dům i výměnek 
jsou štítové orientace směrem k návsi, zadní část dvo-
ra uzavírá zděná stodola z poslední třetiny 19. století. 
Dům i výměnek byl postaven v první polovině 19. století 
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a v následujících desetiletích proběhly stavební úpravy; 
dochovaná černá kuchyně a originální výmalba světnice 
z 30. let 20. století. 

Čp. 10, domkář

Dům byl poprvé zachycen při prvním číslování roku 
1770/1. Na mapě stabilního katastru je zaznamenán je-
den objekt značený červeně. Roku 1877 dům shořel33 a byl 
postaven nově na shodném půdorysu. 

Dům je situován v západní části vesnice a představuje 
stavení hákového půdorysu s okapově orientovaným do-
mem, k jehož zadnímu dílu je přistavěna zděná stodůlka. 

Čp. 18, selská usedlost

V roce 1577 je zapsána selská usedlost. Na mapě sta-
bilního katastru jsou zachyceny čtyři objekty, dům zna-
čen červeně, hospodářské křídlo, stodola a sušárna ovoce 
žlutě. Usedlost byla zabrána JZD v druhé polovině 20. 
století. 

Selská usedlost situovaná v severní návesní fron-
tě. Jedná se o čtyřstranný dvůr, uzavřený v předním 
průčelí pilířovou bránou. Dům v usedlosti byl posta-
vený v roce 1861 jako zděný přízemní dům s navazují-
cími chlévy a v rámci modernizace usedlosti po roce 
1926 byly přední dva díly domu odstraněny a posta-
vena nová patrová část (sklep a část obvodového zdiva 
přízemí zachovány ze staršího domu). Při čelní stra-
ně návsi je situována zděná patrová sýpka z 3. čtvrtiny  
19. století, kolmo na sýpku navazuje hospodářské křídlo 
modernizované ve 30. letech 20. století.34 Zadní stranu 
dvora uzavírá stodola vystavěná v 3. čtvrtině 19. století.

Čp. 20, kovárna

Roku 1894 bylo povoleno Josefovi Šišánovi provo-
zovat živnost kovářskou a podkovářskou při čp. 12, pro  
ni bylo vedle domu postaveno nové stavení bez čp.35  
Kovárna byla v roce 1927 přestavěna na výminek a zřejmě 
v této době obdržela čp. 20.36

Samostatně stojící zděná patrová stavba s valbovou 
střechou situovaná v západní části návsi. Na původ-
ní funkci kovárny upozorňují cihelné pasy v pravé čás-
ti stavby, které otevíraly prostor do exteriéru, a za nimi  
se nacházel prostor pro kování koní.

Čp. 25, chalupnická usedlost

Chalupa byla poprvé zachycena v Josefském katastru 
v roce 1788.37 K roku 1848 je uvedeno, že byl v chalupnické 
usedlosti vystavěn domek.38 V roce 1869 postaveny kolmo 

nad přední díl domu nové chlévy s průjezdem do dvora. 
Roku 1906 byla povolena výstavba stodoly za domem.39

Chalupnické stavení přestavuje trojbokou usedlost 
s přízemním zděným domem štítové orientace, kolmo 
na přední část domu je postavena kolna s chlévy a kol-
mo na zadní část domu situováno hospodářské křídlo,  
za domem samostatně stojící stodola. Dům byl do dnešní 
podoby zřejmě vystavěn ve 40. letech 19. století. Chlévy 
s průjezdem postavené po roce 1869 byly stavebně upra-
veny v 1. třetině 20. století (nové zaklenutí, nová střešní 
konstrukce). 

Závěrem

Předložený příklad vesnice a přístupu obyvatel (pře-
devším manželů Vinterových) by mohl sloužit jako po-
zitivní vzor pro jeden ze způsobů udržení tradičního 
prostředí vesnice. Základním předpokladem je zájem  
ze strany obyvatel nebo alespoň části z nich. Prozatím 
není kvůli obavám obyvatel z památkové ochrany jisté, 
zda Mravín bude prohlášen za vesnickou památkovou 
zónu, je ale nepochybné, že jako jedna z mála našich ves-
nic má položené předpoklady k zachování vesnice jako 
celku i jednotlivých staveb. Tyto předpoklady jsou zakot-
veny v územním plánu, což je klíčový dokument pro roz-
voj vesnice, a především jsou zasety v srdcích a povědomí 
vlastníků domů. 

Poznámky

1 Plošný průzkum vesnice Mravín vznikl v rámci plnění vý-
zkumného úkolu cíle Národního památkového ústavu Výzkum 
nemovitých památek v ČR. Aplikace nových metodik průzku-
mu a dokumentace – ohrožené druhy památek a jejich vybrané 
exempláře, financovaného z institucionální podpory Minister-
stva kultury ČR na dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné 
organizace. Výsledky jsou shrnuty ve zprávě uložené v NPÚ 
ÚOP Pardubice, VAŘEKOVÁ, Zuzana. Plošný průzkum vesnice 
Mravín. Pardubice: Národní památkový ústav, 2012. Výsledky 
průzkumu byly publikovány VAŘEKOVÁ, Zuzana. Plošný prů-
zkum vesnice Mravín. Průzkumy památek. 2013, II, s. 67–82.  

2 ŠKABRADA, Jiří (ed.). Vesnický dům 16. a 17. století. Praha: 
České vysoké učení technické, 1992.

3 Vysokomýtsko je specifický region se stavební kulturou, 
která náleží k typu domu českomoravského pomezí, viz ŠTĚ-
PÁN, Luděk a KŘIVANOVÁ, Magda. Lidové stavitelství východ-
ních Čech. Hradec Králové: Garamon, 2001. Podrobněji o sta-
vební tradici dané oblasti viz URBÁNEK, Radim. Dřevo, hlína 
opuka. Stavitelství na Vysokomýtsku. Vysoké Mýto: Regionální 
muzeum, 2004.

4 Základní soupis hodnotných vesnických sídel je uveden  
v publikaci KUČA, Karel a KUČOVÁ, Věra. Principy památkové-
ho urbanismu. Praha: Státní ústav památkové péče, 2000.
5 Divadlo představuje pražsko-královéhradecké uskupení 
v sestavě Jaroslav Chmelík, Jan Freiburg, Jiří Šilhán, František 
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20. Mravín čp. 18, detail štukové výzdoby fasády sýpky, šambrá-
na okenního otvoru v patře dochované na dvorní štítové straně  
ze závěru 19. století, 2011, foto Z. Vařeková. Mravín No. 18, detail 
of the stucco decoration of the granary facade; the chambranle of the 
upstairs window on the court gable wall is preserved from the late 
19th century. Mravín Hs.-Nr. 18, Detail des Stuckschmucks von der 
Speicherfassade, die Fensterumrahmung im ersten Stock auf der Hof-
giebelfront stammt aus dem Ende des 19. Jahrhunderts.

19. Mravín čp. 18, historický snímek z poloviny 20. století  
zachycující průčelí usedlosti po modernizaci v 30. letech  
20. století, fotografie ze sbírky rodiny Dobrkovských, Mravín 
čp. 21. Mravín No. 18, historical picture from the middle of the 20th 

century depicting the facade of the farmstead after modernisation 
in the 1930s. Mravín Hs.-Nr. 18, historische Aufnahme vom Mitte des  
20. Jahrhunderts zeigt die Hausfront des Bauernhofes nach der Mod-
ernisierung in den 1930er Jahren.

16. Mravín čp. 3, pohled na zazděná ústí obslužných otvorů  
(zleva kamna, pec) pod dymníkem v kuchyňské nice v zadní části 
síně, 2011, foto Z. Vařeková. Mravín No. 3, view of the bricked up 
utility holes (from the left: stove, oven) under the chimney hood in the 
kitchen niche in the rear part of the hall. Mravín Hs.-Nr. 3, vermauerte 
Wandöffnungen vom Ofen unter dem Rauchschlot in der Küchen- 
nische im hinteren Teil des Hausflurs.

17. Mravín čp. 10, pohled na průčelí domu domkáře, postaveného 
po požáru v roce 1877, 2011, foto Z. Vařeková. Mravín No. 10, view 
of the facade of a cottager house built after the 1877 fire. Mravín 
Hs.-Nr. 10, Fassade eines nach dem Brand im Jahre 1877 gebauten  
Häuslerhauses.

Zuzana Vařeková

18. Mravín, historický snímek domu čp. 18 ze začátku 20. století,  
fotografie ze sbírky rodiny Dobrkovských, Mravín čp. 21. Mravín, histor-
ical picture of house No. 18 from the early 20th century.  Mravín, historische 
Aufnahme des Hauses Nr. 18 vom Anfang des 20. Jahrhunderts.
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Watzl a další, kteří spolu od 80. let 20. století hrají a realizují 
letní putování s divadlem. 

6 Na ochranu kulturních hodnot v území, které nejsou pro-
hlášeny k ochraně podle památkového zákona, pamatuje v ně-
kolika ustanoveních zákon č. 183/2006 o územním plánování 
a stavebním řádu. §18 mezi cíli územního plánování ukládá  
ve veřejném zájmu chránit a rozvíjet hodnoty území, včetně 
urbanistického, architektonického a archeologického dě-
dictví. Mezi úkoly územního plánování v §19 zákon ukládá 
zejména: stanovovat urbanistické, architektonické a estetic-
ké požadavky na využívání a prostorové uspořádání území 
a na jeho změny, zejména na umístění, uspořádání a řešení 
staveb; stanovovat podmínky pro provedení změn v území, 
zejména pak pro umístění a uspořádání staveb s ohledem  
na stávající charakter území. Vyhláška 500/2006 Sb.  
o územně analytických podkladech, územně plánovací do-
kumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti 
v Příloze 7.I. stanovuje mezi dalšími náležitostmi územní-
ho plánu obsah částí: koncepce rozvoje území obce, ochrany  
a rozvoje hodnot; případně umožňuje vymezení architekto-
nicky nebo urbanisticky významných staveb, pro které může 
vypracovávat architektonickou část projektové dokumenta-
ce jen autorizovaný architekt“. Na zapracování podmínek 
ochrany hodnot v území do územního plánu navazují dal-
ší ustanovení stavebního zákona k rozhodování v území 
– v rámci územního řízení stavební úřad posuzuje soulad 
záměru s cíli a úkoly územního plánování, zejména s cha-
rakterem území, s požadavky na ochranu architektonických  
a urbanistických hodnot v území (§90). Stavební úřad tedy 
má pravomoc posoudit navržené úpravy nejen s ohledem  
na obecné požadavky na výstavbu, ale také s ohledem na hod-
noty uvedené v územním plánu.

7 REGIO, projektový ateliér s.r.o. Územní plán Jenišo-
vice, místní část Mravín. vydáno prosinec 2013, účinnost  
od 17. 2. 2014 [cit. 1. 4. 2016]. Dostupné z: http://www.chrudim.
eu/uzemne-planovaci-dokumentace/jenisovice.html. 
8 V literatuře z 30. let 20. století je zachyceno tvrziště na 
vrchu nad vesnicí, viz LEHKÝ, František a kol. Vysokomýtsko. 

21. Mravín čp. 20, pohled na vstupní stranu, 2011, foto Z. Vaře-
ková. Mravín No. 20, view of the entrance side. Mravín Hs.-Nr. 20,  
Eingangsseite.

Vlastivědné čtení o okrese Vysokomýtském a Skutečském. Vyso-
ké Mýto: Vlastivědná komise školního okresu vysokomýtského, 
1931, s. 78. Lokalita je prohlášená jako kulturní památka s před-
pokladem hradištní, či středověké polohy, který je založen na 
sběru archeologického materiálu, viz Archiv NPÚ ÚOP Pardu-
bice, Karta památky; Jiná zmínka v literatuře ani v písemných 
pramenech prozatím nebyla nalezena. 

9 Intravilán vesnice zachycen ve shodné podobě na ma-
pách stabilního katastru (císařský otisk, indikační skica)  
[cit. 20. 9. 2012]. Dostupné z: http://archivnimapy.cuzk.cz/cio/
data/main/cio_query_01.html?mapno_cm=c4871-1

10 K roku 1623 během pobělohorských přesunů majetku  
je uvedeno na panství Košumberk 5 rybníků. Jeden z nich 
nese název Mirkovský, viz SEDLÁČEK, August. Hrady, zámky  
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Mravín u Vysokého Mýta – průzkum vesnických staveb aneb co dál?
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Zuzana Vařeková
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Mravín near Vysoké Mýto – Village building survey, or How to go on?

Zuzana Vařeková, National Heritage Institute, Pardubice Regional Office
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The present article summarizes the results of a gen-
eral survey of a village and presents an example of how 
such results can be used to ensure permanent and sus-
tainable care for rural complexes that are not under her-
itage protection.

The village of Mravín is a well-preserved unit repre-
senting a smaller agricultural settlement in a form pre-
served from the 19th century, which has not been captured 
in any of the lists of valuable settlements as yet. It is an 
example of a “ordinary” small village that has become in-
teresting within the region precisely for its ordinariness.

The medieval origin of the village is reflected in the 
ground plan and the shape of the village core, which was 
probably measured out regularly around a trilateral rec-
tangular village square that abutted by the open side on 
the foot of the hill Hradisko in a setting typical of the 
High Middle Ages. A continuous set of Land Registry 
books from 1571 until the 19th century has survived for 
the village. They imply that the basic arrangement of 
farmsteads around the village square in the period before 
1620 was identical with the arrangements known from 
later sources and with today’s situation. Eleven house-
holds were recorded in the Land Registry book as of 1571: 
8 full farmsteads (Nos. 1, 2, 3, 4, 14, 16, 18, 19) and three 
smaller, so-called “gardener houses” (Nos. 5, 15, 17). As 
of 1714, there was the same number of households plus 
two cottages of farm labourers. An increase in poorer 
cottages was not registered until the reconstruction of 
the first numbering circuit in 1770/1771, when there were 
19 house numbers, and nine more houses were built until 
the beginning of the 20th century. An archival survey has 
proved that the structure of farmsteads registered in the 
period before 1621 has remained unchanged to this day. 
The creation of the village ground plan has been com-
pleted by the second third of the 18th century and was 
only densified later. 

We know little about the building activities and the 
development of houses in the village in earlier periods 
such as the 16th, 17th and 18th centuries, because the ear-
lier phase was overlapped by later building activities. 
The 1839 stable Land Registry map shows many build-
ings in yellow, which indicates flammable wooden and 

timbered constructions. Buildings with satisfactory fire 
protection, marked in red, also appear, however. Brick 
houses from the first half of the 19th century were built 
with a traditional three-part disposition: single-wing, of 
a chamber type, with the traditional indirect heating sys-
tem from the hall. 

A fire was an impulse to the building activities of the 
second half of the 19th century. Single-storey brick hous-
es of the same type were built in the village at that time; 
in terms of the mass, they can be described as classicistic 
buildings. New building innovations appeared in the last 
third of the 19th century. The most significant of them 
was a change in the way of heating and cooking and  
a change in the roof truss structure, which reflects in the 
appearance of the house. Building renovation and house 
construction continued in the first half of the 20th cen-
tury.

A survey of the village was followed by a lecture that 
supported the feeling of pride among the local people 
and stimulated their interest in history. Local thea-
tre actors composed a song named “Mravínské baráky” 
(Mravín Houses) for the occasion, and the Civic Associ-
ation “Mravín nám” (Mravín for Us), aimed at the devel-
opment of the village, was established subsequently. 

The declaration of the village as a rural conservation 
zone seems to be a logical step following the assessment 
of the building development and the presentation of the 
results to the general and the professional public. How-
ever, this is a long-term process that would interfere with 
the property rights of the local people, and the locals are 
afraid of it for the time being.

An opportunity to protect the settlement appeared 
in 2013, during the preparation of the local plan for the 
village, in the form of cooperation with the authors of 
the plan on setting the limits of development in order 
to prevent damaging the image of the village by modern 
construction activity. 

Mravín is one of the few villages that meet the pre-
conditions for the preservation of the settlement as  
a whole. These preconditions have been not only embod-
ied in the local plan but above all sowed in the hearts and 
the awareness of the individual house owners.

A shortened version of the text
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Mravín nahe Vysoké Mýto – Die Erforschung von Dorfbauten oder wie geht es weiter?

Zuzana Vařeková, Nationalinstitut für Denkmalpflege, Zweigstelle in Pardubitz (Pardubice)

Schlüsselwörter: Mravín, Raumforschung, Dorf, Regionalplanung

Dieser Artikel fasst die Ergebnisse der Erforschung 
eines Dorfraumes zusammen und stellt somit ein 
Beispiel dar, wie die Ergebnisse dieser Untersuchung 
zur Gewährleistung einer dauerhaften und nachhaltigen 
Pflege von Dorfensembles zu nutzen sind, welche unter 
keinerlei Denkmalschutz stehen. 

Das Dorf Mravín stellt eine sehr gut erhaltene 
Siedlungsformation dar. Es handelt sich um eine kleinere 
landwirtschaftliche, noch in ihrem Aussehen aus 
dem 19. Jahrhundert erhalten gebliebene Ansiedlung, 
welche noch in keine Liste der wertvollen Siedlungen 
eingetragen wurde. Es geht um ein Beispiel eines 
„gewöhnlichen“ Kleindorfes, welches gerade durch seine 
„Gewöhnlichkeit“ zu einem der interessantesten Dörfer 
in der Region wird. 

Der Grundriss, sowie die Form des Ansiedlungskernes 
um den Dorfplatz, stammen noch aus der Zeit der 
mittelalterlichen Gründung. Dieses Gebiet wurde wohl 
um einen dreiseitigen, länglichen Dorfplatz, welcher 
sich mit seiner offenen Seite an den Fuß einer Burgstätte 
schmiegte, regelmäßig ausgemessen, was der Gründung 
im Hohen Mittelalter entspricht. Vom Jahre 1571 bis in 
das 19. Jahrhundert ist das Dorf in einer kontinuierlichen 
Reihe von Grundbüchern greifbar. Aus ihnen geht 
hervor, dass die Grunddisposition der um den Dorfplatz 
gruppierten Bauernhöfe in der vorbarocken Zeit mit dem 
Zustand übereinstimmte, welcher sowohl aus jüngeren 
Quellen bekannt ist, als auch mit dem von heute. Zum 
Jahre 1571 zeichnete das Grundbuch 11 Höfe auf: 8 Bauer 
(Hs.-Nr. 1, 2, 3, 4, 14, 16, 18, 19) und drei Gärtner (Hs.-
Nr. 5, 15, 17). Dieselbe Anzahl von Gehöften wurde auch 
zum Jahre 1714 erfasst, dazu kamen aber zwei Häuser 
von Instleuten hinzu. Erst die Rekonstruktion der ersten 
Hausnummerierung vom Jahre 1770/1771 zeigte einen 
Zuwachs von ärmeren Häusern. Damals standen im Dorf 
19 Hausnummern, bis zum Anfang des 20. Jahrhunderts 
wurden weitere neun Häuser erbaut. Die Erforschung 
des Archivmaterials konnte beweisen, dass die Struktur 
der Bauernhöfe in der Zeit vor 1620 bis zu heutigen 
Tagen unverändert erhalten blieb. Die Gestaltung 
des Dorfgrundrisses wurde im zweiten Drittel des 18. 
Jahrhunderts vollendet, später verdichtete sich lediglich 
die Bebauung. 

Man weiß nur wenig über die Bautätigkeit und 
die Entwicklung der Häuser im Dorf in der Frühzeit,  
d. h. während des 16., 17. wie auch des 18. Jahrhunderts. 
Diese ältere Phase wurde nämlich durch die spätere 
Bautätigkeit überdeckt. Im Plan aus dem Stabilen Kataster 

vom Jahre 1839 sind viele Bauten gelb eingezeichnet, es 
handelte sich also um Objekte aus Brennstoffen, um Holz- 
und Blockbauten. Man findet aber auch in Rot dargestellte, 
brandsichere Bauten vor. Die gemauerten Häuser aus 
der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts sind traditionelle 
in der Grunddisposition dreiteilige, einbündige 
Wohnspeicherhäuser mit Hinter- und Vorderladerofen.

In der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts gaben 
zahlreiche Brände den Anstoß zur Bautätigkeit. Im 
Dorf wurden in dieser Zeit erdgeschossige, gemauerte 
Bauten gleichen Typs errichtet, welche man stilistisch 
dem Klassizismus zuschreiben kann. Im letzten Drittel 
des 19. Jahrhunderts kamen Bauinnovationen auf, zu 
den wichtigsten gehörten Änderungen in der Art der 
Beheizung sowie des Kochens und die Verwandlung 
der Dachstuhlkonstruktion, welche freilich auch 
das Aussehen des Hauses beeinflusste. In der ersten 
Hälfte des 20. Jahrhunderts setzten sich die bauliche 
Erneuerung und der Hausbau kontinuierlich fort.

Nach dem Abschluss der Forschungsarbeiten 
im Dorf wurde ein Vortrag gehalten, der bei den 
Dorfbewohnern ihren Stolz und das Interesse für 
die Dorfgeschichte stimulierte. Die einheimische 
Theatergruppe komponierte zu diesem Anlass ein 
Lied namens „Mravíner Häuser“, daraufhin wurde eine 
Bürgerinitiative „Mravín uns“ gegründet, die sich um die 
Entwicklung des Ortes bemüht.

Nachdem der Wert der Dorfbebauung festgelegt 
und die Ergebnisse der breiten, sowie Fachöffentlichkeit, 
präsentiert worden sind, scheint es der nächste logische 
Schritt zu sein, das Dorf zu einer Denkmalzone 
zu erklären. Dies stellt aber einen langwierigen 
Prozess dar, welcher mit Eingriffen in die Rechte der 
Immobilienbesitzer verbunden ist und vor welchem sich 
deshalb die Dorfbewohner vorerst fürchten. 

Im Jahre 2013, als der Gebietsplan ausgearbeitet 
wurde, ergab sich im Rahmen der Bemühungen, dem 
Dorf mindestens einen gewissen Schutz zu gewährleisten, 
die Gelegenheit, sich an der Vorbereitung des Planes 
zu beteiligen und zusammen mit dessen Bearbeitern 
Grenzen und Limits der Siedlungsentwicklung so setzen, 
dass das Dorfbild nicht durch Neubauten gestört wird. 

Mravín erfüllt als eines von wenigen Dörfern die Vo-
raussetzungen, dass die Siedlung als Ganzes erhalten 
bleibt. Diese Voraussetzungen sind zwar im Gebietsplan 
festgeschrieben, aber sie gewannen insbesondere in den 
Herzen und im Bewusstsein der einzelnen Hausbesitzer 
ihren festen Platz.

Kurzversion des Beitrags
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