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OSOBNÍ ZPRÁVA

PERSONAL NOTE

VZPOMÍNKA NA MUDr. PETRA DÍTĚTE
(2. KVĚTNA 1974 – 26. KVĚTNA 2020)

Katarína  D í t ě t o v á 1,  Antonín R e i t e r 2  &  Jan  Š u m p i c h 3

1 Chopinova 3, CZ–623 00 Brno-Kohoutovice
2 Jihomoravské muzeum ve Znojmě, Přemyslovců 129/8, CZ–669 02 Znojmo

3 Entomologické oddělení, Národní muzeum, Cirkusová 1470, CZ–193 00 Praha

V závěru tohoto čísla našeho časopisu máme 
smutnou povinnost vzpomenout na nedávno 
zesnulého kolegu, milovníka podyjské přírody 
a významného regionálního entomologa Petra 
Dítěte. Petr Dítě se narodil a vyrostl ve Znojmě, 
což jej zcela pochopitelně silně ovlivnilo ve 
vztahu k místní přírodě a stal se jejím velkým 
obdivovatelem. Po absolutoriu znojemského 
gymnázia vystudoval Lékařskou fakultu Masa-
rykovy univerzity v Brně a stal se uznávaným 
specialistou v oboru epidemiologie. Ve své praxi 
vojenského lékaře skloubil práci epidemiologa 
i praktického lékaře. Jako lékař byl pracov-
ně velmi vytížený a v přírodě hledal relaxaci 
a odpočinek. Jeho život byl od dětství spojen 
s přírodou, což v pozdějším věku vyústilo k více 
vyhraněnému zájmu, a to o motýly. Zpočátku 
se věnoval pouze extenzívnímu sbírání motýlů 
v Národním parku Podyjí, avšak postupem času 
se vypracoval na regionálního znalce s vel-
kým přehledem. Ačkoli neměl v tomto oboru 
formální vzdělání, velmi brzy se odborně vypro-
filoval. Pracoval velice systematicky, studoval 
historickou i současnou literaturu, spolupracoval 
s lokálními znalci motýlů a současně konzulto-
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val svoji činnost s významnými specialisty na celostátní úrovni. S velkou pečlivostí 
plánoval a prováděl terénní výzkum i následné zpracování jeho výsledků, vstříc-
ně a příkladně při svých výzkumech spolupracoval i se Správou Národního parku 
Podyjí. Zejména v posledních letech se tak zařadil mezi významné entomologické 
badatele v tomto území.

Vzpomínám, jak se Petr během našich hovorů nikdy neopomněl zmínit, co ho v posledních 
dnech v Podyjí nejvíce zaujalo. A bylo prakticky jedno, zda je jaro, léto, podzim nebo zima. 
Petrova entomologická sezóna byla prakticky celoroční. Je to už několik let, bylo krátce po 
Novém roce, a Petr v telefonu nadšeně referuje, co všechno zajímavého včera ulovil. Zasko-
čen jsem hned namítl, zda si nedělá legraci. Nikoliv. Petr dostal jako vánoční dárek přenosný 
lapač hmyzu a nemohl se dočkat, až jej bude moct vyzkoušet. Dočkal se kupodivu velmi brzy, 
neboť okolo 6. ledna, už nevím přesně, se venku mírně oteplilo, což v celkově teplé zimě toho 
roku znamenalo teploty několik stupňů nad nulou a Petr se okamžitě vypravil do Podyjí. Na-
konec, kam taky jinam. No, a jak se říká, štěstí přeje připraveným. Ráno se Petr mohl kochat 
desítkami přezimujích můr, no nebudu to protahovat, Petr zářil štěstím. Jeho podání bylo vždy 
plné zápalu a nadšení, což nutně evokovalo touhu prožít to samé. V tu chvíli vůbec nezáleželo 
na tom, že ve skutečnosti se jednalo o obecné, běžné druhy. Nutno dodat, že Petrovo nadšení se 
nezmenšovalo ani v pozdějších letech, kdy už byly jeho zkušenosti o mnoho bohatší.

Jan Š.

Díky intenzitě terénní práce a dobrému výběru studovaných lokalit se mu podaři-
lo dosáhnout řady významných a mimořádných nálezů motýlů. Publikovat bohužel 
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stihl jen malou část z nich. Další cenné dokladové exempláře na svoje publikační 
zpracování ještě čekají v jeho pozoruhodné sbírce, čítající kolem 3000 preparo-
vaných jedinců motýlů. Tato sbírka, která díky laskavosti rodiny byla uložena do 
sbírkového fondu Jihomoravského muzea ve Znojmě, zůstává trvalým svědectvím 
pečlivé a systematické práce.

Petr Dítě žil pro lidi a zároveň měl rád přírodu, ale taky všechno hezké kolem 
sebe. Zajímal se o historii, miloval jízdu na motorce, lákalo ho moře a dálky. Byl to 
člověk, který rád žil, pomáhal, objevoval a poznával. Byl velmi přátelský, otevřený 
k lidem kolem sebe. Proto byl velice oblíbený. Bohužel mu nebylo dopřáno náležitě 
zúročit píli a vynaložené úsilí na poli entomologie. Zákeřná nemoc předčasně ukon-
čila jeho plodný život. Všechny, co jsme ho znali, tato tragická zpráva zaskočila. 
Petře, budeme na Tebe s láskou a úctou vzpomínat!
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