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O

dkaz dávné minulosti kraje pod Pavlovsk˘mi vrchy
dne‰ku.
Jedineãnou ozdobou jihomoravské níÏiny jsou vápencové Pavlovské vrchy.
Geografická poloha jihomoravské níÏiny na dolním

Sídli‰tû lovcÛ mamutÛ pod Pavlovsk˘mi vrchy (pouze dohad)

Vûstonická VENU·E (objevená Karlem Absolonem
na táboﬁi‰ti lovcÛ mamutÛ u Dolních Vûstonic)

Prof. Karel Absolon
Kronika obce Pavlov / 18

toku ﬁeky Dyje spolu s v˘raznou siluetou Pavlovsk˘ch
vrchÛ pﬁitahovala k sobû odedávna lidské rody. A tak
není nahodilé, Ïe se na v˘chodních svazích tûchto
vrchÛ mezi Dolními Vûstonicemi a Pavlovem utáboﬁili
pﬁed 25.000 lety lovci mamutÛ, jak o tom svûdãí
archeologické v˘zkumy, zahájené na tomto dávném
sídli‰ti jiÏ v roce 1924 pod vedením známého badatele
prof. Karla Absolona.
Roku 1925 byla v katastru dolnovûstonickém nalezena
so‰ka Ïeny z pálené hlíny – známá Vûstonická venu‰e.
Bûhem dal‰ích let se v popelovit˘ch vrstvách na‰ly
stylizované Ïenské postavy vyﬁezané z mamutoviny,
zlomky zvíﬁecích plastik z pálené hlíny i znaãné mnoÏství kamenn˘ch nástrojÛ vyroben˘ch z rohovce a pazourku.
V˘zkumy pod Pavlovem potvrdily, Ïe Ïivot a kultura
zdej‰ích obyvatel star‰í doby kamenné nebyly zdaleka
tak primitivní, jak se kdysi soudilo. Mnoho cenn˘ch
poznatkÛ o konstrukci trval˘ch obydlí a o Ïivotû lovcÛ
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So‰ka medvûda z pálené hlíny (Dolní Vûstonice 1933)

So‰ka Ïeny z mamutoviny
(Pavlov)

Závûs v podobû sovy
(reliefní plastika z mamutoviny,
Pavlov 1953)

So‰ka Ïeny z mamutoviny (Pavlov)
So‰ka lvice z pálené hlíny (Pavlov 1962)
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Rytá kresba na mamutím klu sloÏená ze ãtyﬁ ornamentálních motivÛ (Pavlov 1962)

mamutÛ se podaﬁilo získat pﬁi odkryvech u Pavlova.
Objevy chat podávají svûdectví, Ïe k jejich budování
bylo pouÏito dﬁeva a velk˘ch mamutích kostí. Na‰lo se
také velké mnoÏství kostûn˘ch a kamenn˘ch pﬁedmûtÛ
a nástrojÛ, zdoben˘ch ryt˘mi geometrick˘mi vzory.
Objevilo se také mnoho úlomkÛ zvíﬁecích a lidsk˘ch
so‰ek z pálené hlíny.
V roce 1973 skonãily na svazích Pavlovsk˘ch vrchÛ
v˘zkumy na táboﬁi‰ti lovcÛ mamutÛ.
Smûrem k b˘valé pavlovské cihelnû, jiÏnû od obce
bylo objeveno sídli‰tû z mlad‰í doby kamenné, kultury
unûtické. Odtud pocházejí i nálezy kultury mohylové.
Nad silnicí smûrem do Milovic se rozkládá sídli‰tû vûteﬁovské kultury. Z jiÏního a severov˘chodního okraje
obce jsou známy nálezy kultury popelnicov˘ch polí.
V jiÏním cípu trati Dolní pastvina bylo pro‰etﬁeno sídli‰tû kultury laténské a sídli‰tû z doby ﬁímské. Z tûchto
míst pocházejí vzácné nálezy z doby staroslovanské.
Na svahu pod severní ãástí obce leÏí kostrové hroby
staroslovanské a hal‰tatské.
V mlad‰í a pozdní dobû bronzové vznikly na Dûvínû
a na Kotli opevnûné osady.
Kromû mamuta se v okolí Pavlovsk˘ch vrchÛ pohyboval medvûd, nosoroÏec srstnat˘, sob, tur, kÛÀ, lev,
li‰ka lední a zajíc snûÏn˘.

Pohﬁeb tﬁí jedincÛ z období mladého paleolitu,
Dolní Vûstonice (cca 25000 pﬁ.n.l.).
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B. Závada 1947
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V

esnice Pavlov, leÏící na úpatí Pálavy pod zﬁíceninou
hradu Dûviãky, je star‰ího pÛvodu neÏ sám hrad.
Nejstar‰í zpráva o Polanech je ve velmi staré listinû
z 12. století, podle níÏ kníÏe Bﬁetislav daroval nedlouho po r. 1046 novû zaloÏené kolegiátní kapitule ve
Staré Boleslavi ves zvanou Pulin. Druhá zpráva

R. Gajdo‰, Pavlov, olej, 1958

o Polanech je opût ve falsu, tentokrát ze 14. století,
v souvislosti se zaloÏením klá‰tera dolnokounického
Vilémem z Kounic, kter˘ se tak psal po hradu
Polanech. Vilém z Kounic, erbu lekna, daroval roku
1173 dolnokounickému klá‰teru patronát kostela vsi
Pulin. Pozdûji náleÏela ves k zboÏí hradu Dûviãek.

Pohled z hradu na Pavlov (foto J. Maca 1976)
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V r. 1276 vlastnil desátky kostela zmínûn˘ dolnokounick˘ klá‰ter, jak v r. 1277 olomouck˘ biskup Bruno
stvrdil a r. 1288 rovnûÏ i biskup Dûtﬁich. KdyÏ roku
1334 dal král Jan Lucembursk˘ hrad jako léno
Hartneidovi II. z Lichten‰tejna, dostala se i obec do
majetku mikulovského panství. Pavlov, kdysi centrum

velkého patrimonia pánÛ erbu lekna, se tak nakonec
stal ﬁadov˘m pﬁíslu‰enstvím mikulovského panství.
Byl ale po vût‰í ãást doby vsí hospodáﬁsky nejv˘znamnûj‰í a nejv˘nosnûj‰í. Vysoká vinohradní ãinÏe 147
zlat˘ch a 12 krejcarÛ nasvûdãuje, Ïe Pavlov byl tehdy
nejvût‰í vinaﬁskou obcí na Mikulovsku. Zahradní
ãinÏe, která se v urbáﬁi z roku 1574 objevuje vÛbec poprvé, nasvûdãuje tomu, Ïe obec tehdy prosperovala

Dûjiny obce, názvy obce a její správní v˘voj

(foto J. Maca 1976)

i v ovocnáﬁství a zelináﬁství. Roku 1575 koupil Adam
z Ditrich‰tejna za 90.000 zlat˘ch mikulovské panství
vãetnû Pavlova a hradu. Od té doby byli Ditrich‰tejnové
majiteli Pavlova aÏ do zru‰ení poddanství.
Dle urbáﬁe z r. 1629 se tﬁicetiletá válka v prvé etapû
Pavlova nedotkla. V obci se napoãítalo 87 domÛ,
z nich 6 náleÏelo sedlákÛm, 4 poloviãním sedlákÛm,
25 kopáãÛm a 52 podsedníkÛm. Tehdy nebylo v obci
jediné opu‰tûné usedlosti. Zhoubnûji se dotkly obce
roky 1645 a 1663. Po roce 1655 byly v Pavlovû opu‰tûny 3 domy celoláníkÛ a 3 kopáãské. Válkou pﬁi‰li na
mizinu 3 pololáníci a 26 kopáãÛ. Pak nastalo ãásteãné
zlep‰ení, jak je patrno z lánového rejstﬁíku. V roce
1673 bylo v Pavlovû 6 celoláníkÛ, 1 pololáník, 24
ãtvrtláníkÛ a 8 podsedníkÛ, 3 domkáﬁi s poli a 31 domkáﬁÛ bez polí.
Obec byla roku 1833 postiÏena velk˘m poÏárem, kter˘
zniãil 44 domÛ a r. 1884 velk˘ poÏár opût zniãil
34 domy.
Od roku 1850 do roku 1960 náleÏel Pavlov k okresu
Mikulov, od roku 1960 k okresu Bﬁeclav – vyjma léta
1938–1945, kdy pﬁíslu‰el k landrátu Mikulov.
Pavlov
dﬁíve Pálava, nûm. Pollau, leÏí na v˘chodním svahu
kopce Dûvína ve v˘‰ce 167 m n. m., na okraji vrchoviny.
Názvy obce
1183
Pulin
1276
Pulina
1334
Paulow
1414
Paulaw
1560
Palaw

1575
1644
1850
1921
1945

Polav
Polau
Polau – Pálava
Pollau – Pavlov
Pavlov

Poãet domÛ a obyvatel
rok
poãet domÛ poãet obyvatel
1414
56
1560
64
1574
80
1600
87
1714
90
1750
104
1763
?
633
1770
162
?
1793
182
940
1820
186
? 6 domÛ neobydlen˘ch
1836
190
935
1869
197
981
1880
205
1.112
1890
224
1.123
1910
247
1.105
1921
250
1.116
1930
280
1.089
1939
301
987 8 domÛ neobydlen˘ch
1945
301
998 27 domÛ neobydlen˘ch
1960
143
678 114 domÛ neobydlen˘ch
1970
159
527
1980
183
504
1993
215
554
1995
561
1999
548
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Dûviãky, Kresba F. A. Heber, 1848, Josef Richter, grav.
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